
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี พ.ศ.2560 
 

บทบาทภารกิจ จ านวน
เรื่อง/
ครั้ง 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
(เรื่อง/ราย) 

ด าเนินการเอง 
จ านวน เรื่อง/

ราย 

ส่งต่อ ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้ว
เสร็จ จ านวน

เรื่อง/
ราย 

หน่วยงาน
ที่ส่งต่อ 

1. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
อาชญากรรมแจ้งข่าว แจ้ง
เบาะแสทางคดีความ หรือการท า
ท าความผิดกฎหมาย 

      

2. รับเรื่องราวร้องทุกข์/ไม่เป็น
ธรรม/ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

3 3 - - 3 3 

3. ไกล่เกลี่ย/ให้ค าแนะน าเพ่ือลดข้อ
พิพาทและความขัดแย้งในชุมชน 

      

4. ให้การช่วยเหลือดูแล ให้
ค าแนะน า ปรึกษา แก่ผู้เสียหาย
หรือผู้ที่ได้รับกระทบจาก
อาชญากรรม/คดีอาญา 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

      

5. ให้โอกาส แก้ไขฟ้ืนฟู ช่วยเหลอื
และสงเคราะห์ ผู้กระท าผิดให้
กลับตนเป็นคนดี และรับคืนผู้พัน
โทษกลับสู่ชุมชน 

1 1 - - 1 1 

6. การประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบล 

      

รวม 4 

 

ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน 
      (นางบัวลอย  โยธะบุรี) 

                 กรรมการ/เลขาศูนย์ฯ 
 
 
 



แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี พ.ศ.2561 
 

บทบาทภารกิจ จ านวน
เรื่อง/
ครั้ง 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
(เรื่อง/ราย) 

ด าเนินการเอง 
จ านวน เรื่อง/

ราย 

ส่งต่อ ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้ว
เสร็จ จ านวน

เรื่อง/
ราย 

หน่วยงาน
ที่ส่งต่อ 

1.เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
อาชญากรรมแจ้งข่าว แจ้งเบาะแส
ทางคดีความ หรือการท าท าความผิด
กฎหมาย 

      

2.รับเรื่องราวร้องทุกข์/ไม่เป็นธรรม/
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเบื้องต้น 

5 5 - - 5 5 

3.ไกล่เกลี่ย/ให้ค าแนะน าเพ่ือลดข้อ
พิพาทและความขัดแย้งในชุมชน 

5 5 - - 5 5 

4.ให้การช่วยเหลือดูแล ให้ค าแนะน า 
ปรึกษา แก่ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับ
กระทบจากอาชญากรรม/คดีอาญา 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

2 2 - - 2 2 

5.ให้โอกาส แก้ไขฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ ผู้กระท าผิดให้กลับ
ตนเป็นคนดี และรับคืนผู้พันโทษกลับ
สู่ชุมชน 

1 1 - - 1 1 

6.การประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบล 

      

รวม 13 

 

ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน 
      (นางบัวลอย  โยธะบุรี) 

                 กรรมการ/เลขาศูนย์ฯ 
 

 
 
 

 



แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

บทบาทภารกิจ จ านวน
เรื่อง/
ครั้ง 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
(เรื่อง/ราย) 

ด าเนินการเอง 
จ านวน เรื่อง/

ราย 

ส่งต่อ ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้ว
เสร็จ จ านวน

เรื่อง/
ราย 

หน่วยงาน
ที่ส่งต่อ 

1.เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
อาชญากรรมแจ้งข่าว แจ้งเบาะแส
ทางคดีความ หรือการท าท าความผิด
กฎหมาย 

      

2.รับเรื่องราวร้องทุกข์/ไม่เป็นธรรม/
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเบื้องต้น 

      

3.ไกล่เกลี่ย/ให้ค าแนะน าเพ่ือลดข้อ
พิพาทและความขัดแย้งในชุมชน 

1 1 - - 1 1 

4.ให้การช่วยเหลือดูแล ให้ค าแนะน า 
ปรึกษา แก่ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับ
กระทบจากอาชญากรรม/คดีอาญา 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

      

5.ให้โอกาส แก้ไขฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ ผู้กระท าผิดให้กลับ
ตนเป็นคนดี และรับคืนผู้พันโทษกลับ
สู่ชุมชน 

      

6.การประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบล 

      

รวม 1 

 

ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน 
      (นางบัวลอย  โยธะบุรี) 

                 กรรมการ/เลขาศูนย์ฯ 
 



ทะเบียนรับบริการ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปี  พ.ศ.2560 
 

ล าดับ
ที่ 

วันที่ ชื่อผู้ขอรับบริการ ข้อเท็จจริง/เรื่องที่
ขอความช่วยเหลือ 

ค าแนะน า/ส่งต่อ ชื่อผู้ให้ค าแนะน า หมายเหตุ 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1. 28 ส.ค.60 ชาวบ้านต าบล   ปอพาน 
ม.2,14 

ต าบลปอพาน ร้องเรียนเรื่อง
ก่อสร้างกระถาง

รุกล้ าทาง
สาธารณะ 

ให้รื้อถอน
สิ่งก่อสร้าง 

ประธานกรรมการ
ศูนย์ฯ 

 

2. 27 พ.ย.60 นางอารี  พรมดอนยาง 69 หมู่ 8 ต าบลปอพาน ให้เปิดทาง
สาธารณะเข้าที่นา 

เปิดทางสาธารณะ
เข้าท่ีนา 

ประธานกรรมการ
ศูนย์ฯ 

 

3. 27 พ.ย.60 น.ส.สภุาวดี  ภาชะโน 101 หมู่ 13 ต.ปอพาน ร้องเรียนทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลข้างที่นา 

เรียก
ผู้ประกอบการรถ
ดูดสิ่งปฏิกูลเข้า

ไกล่เกลี่ย 

ประธานกรรมการ
ศูนย์ฯ 

 

4. 4 ต.ค.60 นายยงค์วิวัฒน์  
อนุศาสน์โกศล 

147 ม.1 ต.ปอพาน เรื่องติดตามดูแล
ผู้ต้องขังที่ได้รับ
การปล่อยตัว 

ติดต่อสอบถาม
ความเป็นอยู่ให้
ความช่วยเหลือ 

นิติกร  

        
 

 

  ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน 
            (นางบัวลอย  โยธะบุรี) 

                                      กรรมการ/เลขาศูนย์ฯ 
 
 



ทะเบียนรับบริการ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปี  พ.ศ.2561 
 

ล าดับ
ที่ 

วันที่ ชื่อผู้ขอรับบริการ ข้อเท็จจริง/เรื่องที่
ขอความช่วยเหลือ 

ค าแนะน า/ส่งต่อ ชื่อผู้ให้ค าแนะน า หมายเหตุ 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1. 8 ม.ค.61 นายชัยยา  หมื่นไธสง  41 ม.11 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่องเผา
ขยะท าให้เกิด

มลพิษ 

เรียกผู้ถูกร้องเรียน
เข้าตักเตือนให้

ค าแนะน า 

ประธานศูนย์ฯ  

2. 30 พ.ค.61 นายสมชาย  จันทะโชติ 144 ม.11 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่องการ
ทิ้งขยะในที่
สาธารณะ 

จัดท าข้อบัญญตัิ
เกี่ยวกับสาธารณสุข 
แก้ไขในส่วนท่ีมีการ

ทิ้งก่อนหน้าน้ี 

ประธานศูนย์ฯ  

3. 8 มิ.ย.61 นายไกรสร  พลนอก ม.11 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่องการ
เผาขยะ 

เรียกผู้ถูกร้องเรียน
เข้าตักเตือนให้

ค าแนะน า 

ประธานศูนย์ฯ  

4. 14 มิ.ย.61 น.ส.ปวีนา  พั่วคูขาม 118 ม.1 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่อง 
พรบ.คอมฯ 

เรียกทั้งสองฝ่าย
เข้าไกล่เกลี่ยที่ 
อบต.ปอพาน 

ประธานศูนย์ฯ  

5.  12 ก.ค.61 นาง ค ามูล  บรรยงค์ 21 ม.8 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่อง
หลังคาบ้านรุกล้ า

ที่ส่วนบุคคล 

เรียกทั้งสองฝ่าย
เข้าไกล่เกลี่ย 

ประธานศูนย์ฯ  

6. 21 ส.ค.61 นางสมัย  วัชรมานะ 22 ม.15 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่องเจาะ
น้ าบาดาลในที่ของ

ตน 

เรียกทั้งสองฝ่าย
เข้าไกล่เกลี่ย 

ประธานศูนย์ฯ  

7. 14 ก.ย.61 นางอารีย์  จันทะสาร 114 ม.11 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่อง นาง 
ณัทญา  ทวยจันทร์  

รุกล้ าทาง
สาธารณประโยชน์ 

 

เรียกทั้งสองฝ่ายเข้า
ไกล่เกลี่ย ท่ี  
อบต.ปอพาน 

ประธานศูนย์ฯ  



8. 24 ก.ย.61  นายกิตติพงษ์  มีไธสง 88 ม.11 ต.ปอพาน ร้องเรียนให้
เปิดทาง

สาธารณประโยชน์ 
ม.15 

เรียกทั้งสองฝ่าย
เข้าไกล่เกลี่ย ที่ 
อบต.ปอพาน 

ประธานศูนย์ฯ  

9.  25 ต.ค.61 นายบุญศรี  ปะสาวะพา ม.2 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่องการ
เผาใบไม้ เผาหญ้า
ฯ 

เรียกผู้ถูกร้องให้
หยุดเผาและ
ตักเตือนให้
ค าแนะน า 

ประธานศูนย์ฯ  

10 3 ธ.ค.61 นายสุภีร์  พรมมา 124 ม.14 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่องน้ า
จากบ่อน้ าเสียโรง
ขนมจีน 

เรียกผู้ถูกร้องให้
หยุดปล่อยน้ าเสีย
และท าบ่อพักน้ า

ให้ค าแนะน า 

ประธานศูนย์ฯ  

11 15 ก.ย.61 นายจรูญ  นาราษร์ 83 ม.12 ต.ปอพาน เรื่องติดตามดูแล
ผู้ต้องขังถูกปล่อย

ตัว 

ติดต่อสอบถาม
ความเป็นอยู่ให้
ความช่วยเหลือ 

นิติกร  

12 14 ก.ย.61 น.ส.จันสี  พลแสน ม.6 ต.ปอพาน เรื่องขอความ
ช่วยเหลือด้าน
ทนายความ 

ให้ค าปรึกษาและ
แนะน า 

นิติกร  

13 12 ต.ค.61 นางดวงจันทร์  พักไธสง 42 ม.13 ต.ปอพาน เรื่องขอความ
ช่วยเหลือด้าน
ทนายความ 

ให้ค าปรึกษาและ
แนะน า 

นิติกร  

 

  ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน 
            (นางบัวลอย  โยธะบุรี) 

                                      กรรมการ/เลขาศูนย์ฯ 
 
 
 



ทะเบียนรับบริการ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปี  พ.ศ.2562 
 

ล าดับ
ที่ 

วันที่ ชื่อผู้ขอรับบริการ ข้อเท็จจริง/เรื่องที่
ขอความช่วยเหลือ 

ค าแนะน า/ส่งต่อ ชื่อผู้ให้ค าแนะน า หมายเหตุ 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1. 2 ม.ค.62 นางจันดี  สวาสดี ม.1 ต.ปอพาน ร้องเรียนเรื่องรุก
ล้ าทาง

สาธารณประโยชน์ 

เรียกทั้งสองฝ่าย
เข้าไกล่เกลี่ย 

ประธานศูนย์ฯ  

        
        
        
        
        

 
 

 

  ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน 
            (นางบัวลอย  โยธะบุรี) 

                                      กรรมการ/เลขาศูนย์ฯ 
 

 


