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จัดทําโดย 
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 



คํานํา 
 

  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่  ๙๖/๒๕๕๗  ประกาศ ณ วันที่                   
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ให้จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพ่ือทําหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมท้ัง              
ทําหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
 

  ภายหลังที่มีการดําเนินงานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพบว่าประชาชนได้มา
ร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นจํานวนมาก  เน่ืองจากไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการกู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดและถูกข่มขู่ คุกคามจากการ
ทวงหน้ี ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเน่ืองจากประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพและไม่มีหลักทรัพย์หรือ
บุคคลที่จะค้ําประกันหน้ี จึงไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ 
 

  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของประชาชน โดยศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในการดําเนินงาน 
รวมท้ังกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานให้ชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
           
 
             (นายเสริม  ไชยณรงค์) 
        ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ ๑ บทนํา 
 
หลักการและเหตุผล 
   ประเทศไทยมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือเตรียมเข้าสู่            
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ การที่เศรษฐกิจมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านการค้า การลงทุน การส่งออก
ระหว่างประเทศ ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาการว่างงานและ
ปัญหาความยากจนเป็นลําดับ  ประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวจึงเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงจําเป็นต้องกู้ยืมเงินมาลงทุนหรือใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน แต่ประชาชนที่ยากจนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินได้จึงได้
กู้ยืมเงินจากนายทุนและเป็นหน้ีนอกระบบ เมื่อมูลหนี้สูงข้ึนเน่ืองจากหน้ีนอกระบบจะกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดส่งผลให้เกิดปัญหาการทวงหน้ี คดีอาชญากรรมและปัญหาอ่ืนๆ             
อีกมากมาย 
 
  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเร่งรัดให้
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่
ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอความเห็น  โดยจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุของปัญหาทั้งในด้านสินเช่ือ
และศักยภาพการหารายได้โดยจะให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบผ่านองค์กร
การเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจพร้อมทั้งสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหน้ีระหว่างลูกหน้ีและเจ้าหน้ี ซึ่งรวมถึงการสร้างกลไกในการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูเพ่ือให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการหารายได้และป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหน้ีนอกระบบอีก  
นอกจากน้ีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือรับเรื่องร้องทุกข์และเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนท้ังหน้ีสินในระบบและ
หน้ีสินนอกระบบของประชาชนในพ้ืนที่และบูรณาการในการทํางานแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบกับสถาบัน
การเงินต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังเพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปได้ความรวดเร็ว
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด 
 



 

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
ขั้นตอนและแผนการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๑ – การประชาสัมพันธ ์
   ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหน้ีนอก
ระบบผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 

๑. การประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการ  หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  ที่ว่าการอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. การเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์จังหวัดอุบลราชธานี  เว็บไซต์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

อุบลราชธานี  จุลสาร  แผ่นพับ เป็นต้น 
๔. การออกหน่วยเคลื่อนที่ เช่น โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ 

เป็นต้น 
๕. ให้อําเภอประชาสัมพันธ์ แนวทางการการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในการประชุมกํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมทั้งอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนและแจ้งให้ลูกหน้ีที่ถูกข่มขู่ใช้สิทธิในการ
แจ้งความร้องทุกข์เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย 



-๖- 
ตัวอย่าง  การประชาสัมพันธ ์ณ สถานที่ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
 

การประชาสัมพันธ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 
 
 
        การประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามของหนีน้อกระบบ  
หน้ีนอกระบบ หมายถึง หน้ีซึ่งเจ้าหน้ีมิใช่สถาบันการเงินหรือเจ้าหน้ีในชุมชนหรือผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงินและมิได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ การกู้ยืมเงินจากบุคคล
ทั่วไป นายทุน หรือเงินด่วนต่างๆ เป็นต้น 



-๗- 
ขั้นตอนท่ี ๒ – การขึ้นทะเบียนลูกหนี้ 
  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอมีบทบาทในการขึ้นทะเบียน ดังน้ี 

๑. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและรับข้ึนทะเบียนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
๒. ร่วมช้ีแจงและตอบข้อซักถามของประชาชน 
๓. ลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์  รับทราบปัญหาและอุปสรรค 
สถานที่รับลงทะเบียน 
การลงทะเบียนลูกหน้ีนอกระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด  ศูนย์ดํารง

ธรรมอําเภอ  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา  ต้ังแต่วันที่               
๑  กันยายน  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 

คุณสมบัติของลูกหนี้ 
๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
๓) เป็นลูกหน้ีนอกระบบที่มีหน้ีไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
๔) เป็นหน้ีที่เกิดจากการสุจริตและจําเป็น 
๕) เป็นหน้ีที่เกิดก่อนวันที่รับลงทะเบียน (วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๗) 
๖) มีเอกสารประกอบการเป็นหน้ี 

  เอกสารที่ต้องนํามาประกอบการลงทะเบียน 
๑) สําเนาบัตรประชาชน 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) สําเนาเอกสารประกอบการเป็นหน้ี 

ขั้นตอนท่ี ๓ – การสํารวจและจําแนกข้อมูล 
หลักเกณฑ์และธนาคารท่ีรับผิดชอบ 

หลักเกณฑ์ลูกหนี้นอกระบบ ธนาคารท่ีรับผิดชอบ 
๑. ลูกหนี้ภาคเกษตรกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
๒. ลูกหนี้นอกภาคเกษตรกรรม ธนาคารออมสิน 
๓. ลูกหนี้ท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
๔. ลูกหนี้ท่ีเป็นหนี้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๕. ลูกหนี้ท่ีมีอาชีพค้าขายและต้องการลงทุน ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (ธพว.) 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอจะทําการคัดกรองข้อมูลจําแนกข้อมูลว่าลูกหน้ีจะเข้าหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขของธนาคารใดจากน้ันจึงส่งต่อข้อมูลให้ส่วนราชการและธนาคารที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ 



-๘- 
ขั้นตอนท่ี ๔ – การจัดหาแหล่งเงินทุน 
  หากประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะให้สินเช่ือให้ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดส่งต่อข้อมูลให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการ  ดังนี้ 

๑. การจัดต้ังสหกรณ์เพ่ือแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ - โดยให้ลูกหน้ีรวมกลุ่มและจด
ทะเบียนจัดต้ังสหกรณ์  จากน้ันสหกรณ์ที่จดทะเบียนสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เก่ียวข้องเพ่ือนําเงิน
ไปเป็นทุนให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพและปลดหน้ีนอกระบบ     

๒. การใช้กองทุนต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยให้ลูกหน้ีรวมกลุ่มและจด
ทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด กองทุนหมู่บ้าน
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จากน้ันจึงกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามเง่ือนไขที่
กองทุนกําหนด   

๓. ธนาคารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การแก้ปัญหาหนี้สินที่เก่ียวข้องกับสัญญาจํานอง 
สัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดําเนินการ หรือการแก้ปัญหาหน้ีสินจาก         
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น  

 

 
 
ขั้นตอนท่ี ๕ – การตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนี้      
  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดติดตามผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอรวบรวมและสรุป
ข้อมูลลูกหน้ี ข้อมูลรายช่ือของเจ้าหน้ี พ้ืนที่ในการปล่อยเงินกู้นอกระบบ  ติดตามสถานะผลการเจรจาระดับ
อําเภอรวมท้ังประสานส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้ี มูลหน้ี
นอกระบบที่ต้องการให้ช่วยเหลือ และรวบรวมปัญหาอุปสรรคเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
   
 
 



-๙- 
 

การตรวจสอบข้อมูลเจ้าหนี ้
 
 

 
 
 
สําหรับกรณีที่ เจ้าหน้ีข่มขู่และท้วงหน้ีอย่างไม่เป็นธรรมให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด                   
โดยไม่ให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับในช้ันสอบสวนและให้นําผู้ต้องหาส่งฟ้องไปยังศาลแขวงเพื่อให้
เจ้าหน้ีและผู้มาทวงหน้ีเข็ดหลาบและเกรงกลัวกฎหมาย 



-๑๐- 
ขั้นตอนท่ี ๖ – การเจรจาประนอมหนี้ 
 

   ๖.๑ เพ่ือให้ลูกหน้ีได้มีโอกาสต่อรองกับเจ้าหน้ีให้คณะกรรมการเจรจาและประนอมหน้ี    
โดยศูนย์ดํารงธรรมอําเภอพิจารณาประนอมหน้ีให้ได้ข้อยุติของทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย 

๑. นายอําเภอหรือผู้แทน   ประธานคณะกรรมการ 
๒. ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรพ้ืนที่   รองประธานคณะกรรมการ 
๓. พัฒนาการอําเภอ    กรรมการ 
๔. สรรพากรอําเภอ    กรรมการ 
๕. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๖. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน    กรรมการ 
๗. ผู้แทนธนาคาร    กรรมการ 
๘. ปลัดอําเภอที่ได้รับมอบหมาย   คณะกรรมการและเลขานุการ 
 

   นายอําเภอสามารถแต่ง ต้ังคณะกรรมการเจรจาและประนอมหน้ีให้มี
องค์ประกอบมากกว่าหรือน้อยกว่าคณะกรรมการข้างต้นขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ โดยมีอํานาจไกล่เกลี่ย             
ข้อพิพาทและประนอมหน้ีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท  ตามนัยข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย               
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553  แต่ในการเจรจาทุกคร้ังจะต้องมีผู้แทน             
ของธนาคารร่วมอยู่ด้วย   
   ๖.๒ หากมูลหน้ีเกินกว่าสองแสนบาทส่งเรื่องให้คณะทํางานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี ส่วนงานไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนตามคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๘๘/๒๕๕๗ 
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดําเนินการ 

ขั้นตอนท่ี ๗ – การปรับแนวคิดในการดํารงชีพ    

  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดจะต้องประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการปรับทัศนคติและเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้ลูกหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ี ดังน้ี 

๑. ส่งเสริมและจัดอบรมการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนให้ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๓. การน้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิต 
๔. การสร้างจิตสํานึกให้รู้จักการออมและวินัยทางการเงิน 
๕. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการตลาดให้สามารถขายสินค้าได้ 
๖. ส่งเสริมเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการฝึกอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน ภาค ๗  อุบลราชธานี ตามความถนัดของลูกหน้ี 
 
 
 
 



-๑๑- 
ขั้นตอนที่ ๘ – การติดตามประเมินผล 

   ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะต้องติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินการเป็น
ระยะว่าลูกหน้ีที่เข้าสู่ระบบแล้วได้มีการผ่อนชําระเงินตามกําหนดหรือไม่ อย่างไร  หากมีการผิดนัดให้
สํารวจหาสาเหตุที่ลูกหน้ีไม่ชําระหน้ี รวมท้ังติดตามผลการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบต่อไป 



 

ส่วนที่ ๓ บทบาทของศูนย์ดํารงธรรม 
 
๓.๑ บทบาทของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการดําเนนิงานแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบ 

 

บทบาทของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
ขั้นตอน บทบาทและหน้าท่ี 

ขั้นตอนที่ ๑ – การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงานและการ
ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินและธนาคาร ธ.ก.ส. 

ขั้นตอนที่ ๒ – การรับลงทะเบียนลูกหน้ี ลงพ้ืนที่ว่าการรับลงทะเบียนมีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้างเพ่ือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

ขั้นตอนที่ ๓ – การสํารวจและจําแนกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลหังการลงทะเบียนว่าลูกหน้ีเข้า
เง่ือนไขการปล่อยสินเช่ือของธนาคารหรือไม่ 

ขั้นตอนที่ ๔ – การจัดหาแหล่งเงินทุน หาแหล่งเงินกู้ใหม่ในรูปแบบสหกรณ์หรือกองทุน
หมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุน
ต่างๆ 

ขั้นตอนที่ ๕ – การตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้ี ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้ีว่ามีลูกหน้ีกี่ราย เพ่ือเป็น
ข้อมูลก่อนประนอมหน้ี 

ขั้นตอนที่ ๖ – การเจรจาประนอมหน้ี รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเจรจา
ประนอมหน้ี 

 



-๑๓- 
บทบาทของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ(ต่อ) 

ขั้นตอน บทบาทและหน้าท่ี 
ขั้นตอนที่ ๗ – การปรับแนวคิดในการดํารงชีพ จัดหาโครงการที่ส่งเสริมการฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่ลูกหน้ี 
ขั้นตอนที่ ๘ – การติดตามและประเมินผล การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการชําระหน้ีและพฤติกรรม

ของลูกหน้ี 
ขั้นตอนที่ ๘.๑ – การปฏิบัติภารกิจร่วม การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการชําระหน้ีและพฤติกรรม

ของลูกหน้ี หน่วยเคลื่อนที่เร็วจะปฏิบัติงานร่วมกับ
ท้องถิ่น ซึ่งเรียกว่า “ชุดเฉพาะกิจ” มีหน้าที่ปกป้อง
และปราบปรามเจ้าหน้ีนอกระบบ 

 

๓.๒ บทบาทของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 
  มีขั้นตอนและบทบาทหน้าที่คล้ายกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด  แต่ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอจะมีหน้าที่
ในการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีให้กับลูกหน้ีโดยตรง เพ่ือให้ได้ข้อยุติของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและมีหน้าที่อ่ืนๆ 
ดังน้ี 
บทบาทของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

ขั้นตอน บทบาทและหน้าท่ี 
ขั้นตอนที่ ๑ – การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงานและการ

ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินและธนาคาร ธ.ก.ส. 
ขั้นตอนที่ ๒ – การรับลงทะเบียนลูกหน้ี ลงพ้ืนที่ว่าการรับลงทะเบียนมีปัญหาและอุปสรรค

อะไรบ้างเพ่ือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
ขั้นตอนที่ ๓ – การสํารวจและจําแนกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลหลังการลงทะเบียนว่าลูกหน้ีเข้า

เง่ือนไขการปล่อยสินเช่ือของธนาคารหรือไม่ 
ขั้นตอนที่ ๔ – การจัดหาแหล่งเงินทุน หาแหล่งเงินกู้ใหม่ในรูปแบบสหกรณ์หรือกองทุน

หมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกองทุน
ต่างๆ 

ขั้นตอนที่ ๕ – การตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้ี ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้ีว่ามีลูกหน้ีกี่ราย เพ่ือเป็น
ข้อมูลก่อนประนอมหน้ี 

ขั้นตอนที่ ๖ – การเจรจาประนอมหน้ี รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเจรจา
ประนอมหน้ี 

ขั้นตอนที่ ๗ – การปรับแนวคิดในการดํารงชีพ จัดหาโครงการที่ส่งเสริมการฟ้ืนฟูอาชีพให้แก่ลูกหน้ี 
ขั้นตอนที่ ๘ – การติดตามและประเมินผล การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการชําระหน้ีและพฤติกรรม

ของลูกหน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๔ การรายงานผลการดําเนินการ 
 
การรายงานผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ 
  ให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดประสานสํานักงานคลังจังหวัดในการรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนและ
รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกระยะ ดังน้ี 

๑. รายงานผลการขึ้นทะเบียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบรายวัน 
๒. รายงานผลการเจรจาประนอมหน้ีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบรายสัปดาห์ 
๓. รายงานผลการโอนหน้ีเข้าสู่ระบบของแต่ละธนาคารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบรายสัปดาห์ 
๔. รายงานผลการดําเนินโครงการฟ้ืนฟูอาชีพและปรับแนวคิดการดํารงชีพของลูกหน้ีให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดทราบรายเดือน 
๕. ให้สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบรายเดือน 

 
*************************************** 


