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เอกสารวิเคราะหเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

แนวทางยกระดับชสอ.เปนศูนยกลางทางการเงิน 
 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 

1. ความเปนมา 

ผลกระทบท่ีเกิดจากวิกฤตการณสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และในบางสหกรณนับตั้งแตป 

2556 เปนตนมา ทำใหสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงบริบทการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย ท่ีจะสงผลกระทบตอ

สมาชิกสหกรณและความเสี่ยงเชิงระบบ (Systematic Risk) และความเปราะบางทางเศรษฐกิจในภาพรวม อัน

เนื่องมาจากสหกรณมีความเชื่อมโยงทางการเงินระหวางสหกรณและสถาบันการเงินอื่น ๆ ดังบทวิเคราะห

สถานการณของสหกรณออมทรัพย (ศิริวรรณ อัศววงศเสถียร และคณะ. 2017) ท่ีชี้ใหเห็นวาสหกรณออมทรัพย

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก คิดเปนในชวง 5 ประหวางป 2554 - 2558 โดยสินทรัพยรวมเพิ่มสูงข้ึนจาก 

1.5เปน 2.4 ลานลานบาท และมีขอสังเกตวาสินทรัพยของสหกรณในสวนของเงินลงทุน (ตราสารหนี้และตรา

สารทุน) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากคิดเปนรอยละ13 สินทรัพยรวมของสหกรณ สะทอนใหเห็นถึงการแสวงหา

ผลตอบแทนท่ีมีความเสี่ยงมากข้ึน 
 

 
 

รูปท่ี 1 แหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินทุนสหกรณออมทรัพย 
ที่มา: กรมตรวจบญัชีสหกรณ คำนวณโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
 

บทวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดของนักวิจัยช้ีประเด็นปญหาของสหกรณออมทรัพย ดังนี้ 

1. ปญหาเชิงโครงสราง (structural problem) มุมมองของนักวิจัยชี้วา ผูถือหุนของสหกรณสวน

ใหญรับรูวาหุนสหกรณเปนเสมือนเงินฝากประเภทและราคาหุนมีมูลคาคงที่ ทำใหผูถือหุนอาจไมไดใหความ

สนใจในการดูแลและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณมากนัก 

2. ปญหาดานการจัดการเชิงสถาบัน (institutional arrangement problem) นักวิจัยมองวายังไม

มีหนวยงานที่ทำหนาที่กำกับดูแลสหกรณออมทรัพยโดยตรง ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณทำหนาที่สงเสริมและ
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พัฒนา สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทำหนาที่ตรวจสอบบัญชี อีกทั้งกฎหมายมีลักษณะที่เนนการ

สงเสริมและ พัฒนามากกวาการกำกับดูแล ความหละหลวมของการกำกับดูแลอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพ

และความม่ันคงของสหกรณในระยะยาวได 

3. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (infrastructure problem) ระบบสหกรณยังขาดระบบการติดตาม 

ตรวจสอบ ระบบการรายงานขอมูลในหลายมิติ และขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน 

จำนวนมากทั้งในดานผูกำกับดูแล คณะกรรมการและผูบริหารสหกรณ รวมถึงสมาชิกสหกรณเอง ทำใหการ 

ติดตามการดำเนินงานของสหกรณเปนไปไดยาก และมีขอมูลไมครบถวนในการวิเคราะหพัฒนาการและความ

เสีย่งของระบบสหกรณ รวมท้ังในปจจุบันยังไมมีระบบการบรหิารสภาพคลองรองรับ 

4. ปญหาดานความรูและวินัยทางการเงิน (financial literacy and discipline) สมาชิกสหกรณ

จำนวนมากที่ยังขาดความรูความเขาใจทางการเงิน ไมไดใหความสนใจตอการบริหารงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณสวนใหญก็ยังขาดความรูการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะหฐานะของ

สหกรณอยางเหมาะสม ขณะที่ผูกำกับดูแลและผูตรวจสอบกิจการเองก็ยังขาดความรูดานการกำกับดูแลและ 

การตรวจสอบ รวมไปถึงการติดตามและแจงเตือนภัยใหแกสหกรณ 

บทวิเคราะหดังกลาวเปนขอมูลตนทางที่นำมาสูนโยบาย มาตรการและการออกเกณฑกำกับและ

ประกาศกฏกระทรวง 12 ฉบับ มีสาระสำคัญดังในรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 2 เปาหมายกฎกระทรวง 12 ฉบับ 
 

แนวนโยบายที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ไดกำหนดไวคือ การจัดตั้งและดำเนินการศูนยกลางทางการ

เงิน (Central Financial Facility: CFF) เพื่อใหเปนแหลงบริหารสภาพคลองในระบบสหกรณ โดยสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ไดนำเสนอในคราวการประชุมอนุกรรมการจัดตั้งธนาคารสหกรณเมื่อวันที่ 28

ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ กำหนดแนวทางดำเนินการเปนสองระยะ ดังนี้ 
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ระยะท่ี 1 แนวทางการพัฒนาสหกรณใหมีการดำเนินการในขอบเขตพันธกิจและมีความมั ่นคง

ทางการเงิน (ปท่ี1-5) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แนวทางการพัฒนาสหกรณใหมีการดำเนินการในขอบเขตพันธกิจและมีความม่ันคงทางการเงิน (ปท่ี1-5)  
แนวทางการดำเนินการระยะท่ี 1 ภาครัฐ ขบวนการสหกรณ 

1. กฎหมายและกฎระเบียบ - กำหนดพันธกิจ และแนวทางกำกับ

ดูแล 

- ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ 

- แกไขพรบ.สหกรณใหรองรับ CFF 

- สรางระบบตรวจสอบหรือประเมินผล

สหกรณ 

- จัดทำขอตกลงรวมกันระหวางสหกรณ

เพ่ือมุงดำเนินงานตามเปาหมาย 

- เผยแพรผลการตรวจสอบ/ประเมนิ 

2. ระบบฐานขอมลู - พัฒนารูปแบบมาตรฐานบัญชีสหกรณ

ตามมาตรฐานบัญชีสากลหรือ

มาตรฐานบัญชีไทย 

- พัฒนาระบบฐานขอมลูท่ีใชติดตาม

ฐานะการเงินและการดำเนินงาน 

- สสท.และชุมนุมสหกรณเปนแกนกลาง

ในการพัฒนาระบบฐานขอมลูใน

มาตรฐานเดียวกันรวมถึงเช่ือมโยง

ฐานขอมูลระหวางกัน 

3. บุคลากร - พัฒนาบุคลากรในการกำกับดูแล 

- จัดทำกรอบหลักสูตรนักการเงิน

สหกรณและตรวจสอบการสอนและ

การสอนตามหลักสูตร 

- สสท.จดัทำหลักสูตรนักการเงินสหกรณ

ระดับตน/กลาง/ผูบริหารตามขนาด

สหกรณ 

- สสท.จดัการทดสอบเปนระยะ 
ที่มา: เอกสารของสศค. “สรุปแนวคิดศูนยกลางทางการเงิน” นำเสนอที่ประชุมอนุกรรมการจัดต้ังธนาคารสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คร้ังที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 
 

ระยะท่ี 2 แนวทางจัดตั้งศูนยกลางทางการเงินสหกรณ (ปท่ี 5-10) ดังรายละเอียดตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แนวทางจัดตั้งศูนยกลางทางการเงินสหกรณ (ป 5-10) 
แนวทางการดำเนินการ ภาครัฐ ขบวนการสหกรณ 

1. กฎหมายและกฎระเบียบ - ผลักดันรางพระราชบัญญัติสหกรณ

ท่ีรองรับการดำเนินงานของ

ศูนยกลางทางการเงินสหกรณ 

- จัดกฎระเบียบ กรอบการดำเนินการ 

และการกำกับดูแล 

- จัดทำแผนธุรกิจ 

- จัดทำกฎระเบียบภายใน 

2. ระบบฐานขอมลู - จัดทำและกำหนดแนวทางการสง

ขอมูลของศูนยกลางทางการเงิน

สหกรณใหแกหนวยงานกำกับดูแล 

- จัดทำระบบฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับฐานขอมูล

สมาชิก 

- จัดทำระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการดำเนินธุรกิจ 

3. บุคลากร - พัฒนนาบุคลการใหมศีักยภาพใน

การกำกับดูแลศูนยกลางทางการเงิน

สหกรณ 

- ขบวนการสหกรณรวมตัวกันเปนเครือขายเพ่ือ

จัดตั้งศูนยกลางทางการเงินสหกรณและสรรหา

ผูบริหารท่ีผานคณุสมบัติท่ีกำหนด 

- จัดหาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถตามท่ี

กำหนด 
ที่มา: เอกสารของสศค. “สรุปแนวคิดศูนยกลางทางการเงิน” นำเสนอที่ประชุมอนุกรรมการจัดต้ังธนาคารสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คร้ังที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 
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จากสถานการณดังกลาวจะเห็นไดวามาตรการเชิงนโยบายดังกลาว ใชขอมูลสังเคราะหเชิงปริมาณ 

และใชกรอบแนวคิดเชิงวิเคราะหท่ีหางไกลจากปรัชญาแนวคิดในฐานะของ “สถาบันการเงินของประชาชนเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำและเปนทางเลือกที่ดีกวาการพึ่งพาบริการจากสถาบันการเงินอื่นที่มักใชกลยุทธการตลาด 

กอใหเกิดปญหาหนี้สินครัวเรือนและมีหนี้หลายทาง” ชสอ.ในฐานะองคกรกลางของขบวนการสหกรณออม

ทรัพย จึงจำเปนตองมีการวางแผนและเตรียมความพรอมเพื ่อกำหนดนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธ 

ตลอดจนมาตรการเพื่อรองรับนโยบายการจัดตั้ง CFF ที่อาจสงผลกระทบตอระบบการเงินสหกรณออมทรัพย

และสมาชิกสหกรณในอนาคตอันใกล โดยคณะกรรมการวางแผนชสอ.ไดแตงตั้ง “คณะทำงานศึกษาแนว

ทางการพัฒนาซสอ.เปนศูนยกลางทางการเงิน” ซ่ึงผลการจัดเวทีระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสมาชิก

และเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณโดยใชประโยชนจากผลงานวิจัย “การพัฒนาระบบการเงินพึ่งพาและรวมมือกัน

SHOs System)” มีบทสังเคราะหเชิงนโยบาย (Policy Brief) ดังนี้ 
 

2. ข้ันตอน-กระบวนการจัดทำ Policy Brief การยกระดับชสอ.เปนศูนยกลางทางการเงินสอ. 

กระบวนการดำเนินการกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการยกระดับชสอ.เปนศูนยกลางทาง

การเงินสอ.แบงเปนสามข้ันตอน (รูปท่ี 3) 

ข้ันตอนแรก: เปนการรวบรวม เรียบเรียงขอมูลเพ่ือใชเปนปจจัยนำเขาสำหรับการระดมความคิดเชิง

วิเคราะห จาก 1) รายงานการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณบนหลัการพ่ึงพาและรวมมือกัน:

SHOs System” 2) ขอสรุปการประชุมคณะทำงานจัดตั้งธนาคารสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณเม่ือ 

28 ธันวาคม 2559 3) ขอมูลจากการทบทวนเกี่ยวกับ Central Financial Facility ในบางประเทศ 4) กรอบ

การออกแบบธุรกิจโดย Business Model Canvas  

ข้ันตอนท่ีสอง: การประชุมสนทนากลุมเปาหมายผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหารชสอ. ผูแทนสอ. ตัวแทนกรม

สงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ เจาหนาที่ชสอ. สองครั้งเพื่อระดมความคิดเพื่อออกแบบ CFF โดยใช

กรอบการวิเคราะห Business Model Canvas 

ขั้นตอนที่สาม: การจัดทำ Policy Brief สำหรับแนวทางการยกระดับชสอ.สูการเปนศูนยกลางทาง

การเงิน (CFF) 

 
รูปท่ี 3 ข้ันตอน-กระบวนการการยกระดับชสอ.เปนศูนยกลางทางการเงินสอ. 
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3. ขอเสนอแนวทางการยกระดับชสอ.สูการเปนศูนยกลางทางการเงิน (CFF) 

3.1 ความจำเปนของ CFF 

CFF เปนองคกรที่มีความสำคัญตอการขับเคลื่อนสหกรณ (การเงิน) เพื่อใหมีความสามารถในการ

แขงขัน เติบโต และบรรลุเปาหมายได โดยในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียนั้น 

CFF มีบทบาทสำคัญในการทำใหเครดิตยูเนียนเติบโตจากการเปนเพียงสถาบันรับฝากเงินและใหกูยืมเงินท่ัวไป

กลายเปนผูใหบริการดานการเงินแกลูกคาอยางครบวงจร 

3.2 รูปแบบศูนยกลางทางการเงินสหกรณออมทรัพย(CFF) ท่ีทำหนาท่ีเชื่อมโยงธุรกรรมการเงิน การ

บริหารสภาพคลองระหวางสอ.ในระยะแรก และยกระดับไปเปน CFF ของขบวนการสหกรณเมื่อมีโครงสราง

พื้นฐานที่เหมาะสมรองรับการดำเนินงาน CFF (การปรับแกกฏหมายสหกรณ กฏ ระเบียบ ระบบฐานขอมูล 

แผนธุรกิจ) 

3.3 วัตถุประสงคของ CFF  

วัตถุประสงคหลักของ CFF คือการใหบริการอยางมืออาชีพในดานการบริหารสภาพคลองและ

จัดการทุนสวนเกินแบบรวมศูนยเพื่อความมีประสิทธิภาพและไดประโยชนสูงสุดดวยการดำเนินการตาม

วัตถุประสงคตาง ๆ ดังนี้ 

1) บริหารสภาพคลองโดยรวมและใหบริการสหกรณสมาชิกตองการเงินไปหมุนเวียนในกิจการ 

2) จัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนกิจการสหกรณสมาชิกและ CFF 

3) ลงทุนในหลักทรัพยตามกรอบกฏหมาย กฏ ระเบียบ เพ่ือนำประโยชนคืนกลับสูสหกรณสมาชิก 

4) เปนท่ีพ่ึงสุดทายทางการเงิน (Last Resort) ของสหกรณออมทรัพยและเปนองคกรประกันความ

ปลอดภัยทางการเงินของสหกรณ   

5) มีผลิตภัณฑและบริการทางการเงินท่ีเปนธรรมใหแกสหกรณสมาชิก 

6) ลงทุนในเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและเครื่องมือการเงินเพ่ือประโยชนรวมกัน  

7) จัดใหมีแหลงเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะและมีแนวทางการปฏิบัติท่ีดีแกผูมีสวนไดสวน

เสียในระบบการเงินสหกรณออมทรัพยสูการบริหารการจัดการท่ีมีความรอบคอบและปลอดภัย (Prudential) 

3.4 หลักการพ้ืนฐานในการดำเนินงาน CFF 

อาจกลาวไดวา CFF เปนแนวทางยุทธศาสตรสำคัญในการสานตอนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ

การเขาถึงแหลงทุนของสมาชิกสหกรณที่อยูในหนวยงาน/ชุมชนเดียวกัน แตกอนอื่นตองเขาใจกอนวา CFF 

ไมใชองคกรการกุศลที่มาชวยอุมสหกรณที่ดำเนินกิจการลมเหลว หากแตเปนองคกรธุรกิจหนึ่งที่มีการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีนโยบาย มีระบบการควบคุมภายในที่เขมแข็ง มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีมาก

เหมาะสมกับบทบาท พันธกิจในฐานะที่เปนแหลงเงินทุน เพื่อสภาพคลองที่นาเชื่อถืออยางมากมีความสำคัญ

เกินกวาท่ีจะยอมใหเกิดความเสี่ยงกับสหกรณท่ีเปนสมาชิก จึงจำเปนตองใชหลักการดำเนินการดังนี้ 

1) กำหนดทิศทางการดำเนินงาน นโยบายและกลยุทธที่สอดรับกับปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยน 

แปลงเพ่ือบรรลุวัตุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปนธรรมาภิบาล 
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2) มีการออกแบบธุรกิจที่เหมาะสม มีโครงสรางการบริหารจัดการและองคประกอบที่เอื ้อตอ

บรรยากาศการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง เข็มแข็ง สงเสริมวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล ลด

ความเสี่ยงและสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

3) คณะกรรมการบริหารตองเขมแข็งพอที่จะไมยอมใหมีแรงกดดันใดมาทำให CFF ตองเปลี่ยน

แนวทางการดำเนินงานของตน  

4) มีการจัดจางบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนของ CFF 

5) มีเงินทุนเพียงพอ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการวางแผนธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลสมาชิก 

6) นโยบายอัตราดอกเบี้ยควรสะทอนอัตราในทองตลาดและคำนึงถึงตนทุนเงินทุน เพื่อสราง

ทางเลือกท่ีดีกวาแกสหกรณและบริการท่ีเปนธรรมแกสมาชิก 

7) มีการจัดการความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียภายใตโซคุณคาใหเกิดความเชื่อม่ันไววางใจ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน 

8) มีแนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับการจัดการเงินทุนภายใตกฏความสอดคลองในฐานะองคกรบริหารสภาพ

คลองอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนมีกลไกการบริหารความเสี่ยงรองรับสถานการณพลิกผัน 

9) มีเครือขายขอตกลงความรวมมือกับผูประกอบการ FinTech ที่สำคัญเพื่อนำเทคโนโลยีมาใชใน

การดำเนินการอยางเหมาะสมในการใหบริการ  

3.5 ประโยชนตอสหกรณสมาชิก 

CFF ท่ีดำเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดประโยชนตอสหกรณสมาชิกหลายประการ ดังนี ้

1) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกวาและการประหยัดเนื่องจากขนาดดวยการลงทุนรวมกัน CFF 

สามารถใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาการท่ีสหกรณแตละแหงจะลงทุนเองในตลาดโดยท่ีไมมีความเสี่ยง 

2) การกูยืมเพื่อสภาพคลอง CFF ใหกูเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำแกสมาชิกเพื่อสภาพคลองในกิจการ

ตามปกติ ตามฤดูกาล และในยามฉุกเฉิน  

3) การสนับสนุนดานการบริหารจัดการทางการเงิน โดยการใหคำแนะนำแกสมาชิกดานการบริหาร

สินทรัพย/หนี้สิน การลงทุน และการบริหารสภาพคลองนับเปนงานสนับสนุนที่สำคัญของ CFF ซึ่งยังรวมถึง

งานสนับสนุนดานการกำหนดราคา(ดอกเบี้ย) การจัดทำงบประมาณ การจัดทำนโยบาย การพยากรณเศรษฐกิจ 

การอบรม และการพัฒนาบุคลากร 

4) การหมุนเวียนสภาพคลองแกสหกรณสมาชิกแบบรวมศูนย สามารถใหผลตอบแทนสูงกวา 

5) การใหการสนับสนุนดานการเงินและเงินทุนภายใตความรวมมือตาง ๆ ของสหกรณ ทำให CFF

กลายเปนแหลงเงินทุนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑใหม สนับสนุนดานบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่ี

จำเปนและความรวมมือดานอ่ืน ๆ ระหวางสหกรณ 

6) ความพอเพียงดานการเงิน CFF ที่มีการบริหารงานที่ดีจะนำดอกเบี้ยที่ไดจากการปลอยกูแก 

สมาชิกและจากการลงทุนมาสรางความม่ันคงและความเปนปกแผน นาเชื่อถือของสหกรณในระดับชาติ 

7) สามารถลงทุนในเทคโนโลยี/เครื่องมือการเงินตลอดจนสิ่งอำนวยประโยชนเพ่ือประโยชนรวมกัน 
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3.6 ขอเสนอ Business Model Canvas CFF 

ผลการประชุมสนทนากลุมเปาหมายโดยใชกรอบ Business Model Canvas เปนเครื่องมือในการ

ระดมความคิดออกแบบธุรกิจสำหรับ CFF โดยพิจารณารายละเอียดใน 9 องคประกอบ มีขอเสนอดังรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 ขอเสนอ Business Model Canvas: CFF 
 

3.7 แนวทางการดำเนินการ 

ขอสรุปในเบื้องตนเห็นควรนำเสนอผานความเห็นชอบคณะกรรมการดำเนินการ - ท่ีประชุมใหญ 

เพ่ือดำเนินการโครงการการจัดตั้งและดำเนินการ CFF ดังรายละเอียดในตาราง  
 

ตารางท่ี 3 แนวทางการดำเนินการโครงการจัดตั้งดำเนินงาน CFF 
แนวทางการดำเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 

1. กำหนดเปนนโยบาย + อนุมัติงบประมาณโครงการจดัตั้งและ

ดำเนินการ CFF  

ชสอ. 

2. ประสานงานผูเก่ียวของแตงตั้ง Steering Committee  ชสอ. 

3. จัดทำแผนยุทธศาสตร + แผนธุรกิจ CFF Steering Committee 

4. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการ CFF จัดจาง CEOs และเจาหนาท่ี Steering Committee 

5. ประสานงาน-รับสมัคร คณะกรรมการ CFF 

6. จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ-เตรียมการ คณะกรรมการ CFF & ผูแทนสอ. 

- การจัดทำระบบฐานขอมลู คณะกรรมการ CFF & ผูแทนสอ. 

- การจัดทำแผนธุรกิจ คณะกรรมการ CFF & ผูแทนสอ. 

- แนวทางปฏิบัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ คณะกรรมการ CFF & ผูแทนสอ. 

7. การดำเนินการตามแผนธุรกิจ คณะกรรมการ CFF & ผูแทนสอ. 

8. ติดตามประเมินผล + ขอเสนอเชิงนโยบาย Steering Committee 

9. ยกระดับจัดตั้ง CFF Steering Committee & ภาค ี



Page 8 of 8 
 

เอกสารอางอิง  
 

จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ. (๒๕๖๐). การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยท่ีเอ้ือตอการพ่ึงพา

ตนเองและรวมมือกนั. สืบคน 29 กุมภาพันธ ๒๕๖๓ จาก http://www.cai.ku.ac.th/download/K-

87EW45.pdf 
 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด. 2563. รายงานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการยกระดับชสอ.เปน

ศูนยกลางทางการเงินคร้ังท่ี 1. เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562.  
 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด. 2563. รายงานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการยกระดับชสอ.เปน

ศูนยกลางทางการเงินคร้ังท่ี 2. เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2563.  
 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด. 2563. ายงานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการยกระดับชสอ.เปน

ศูนยกลางทางการเงินคร้ังท่ี 3. เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563.  
 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. 2559. เอกสารประชุมแนวทางการจดัต้ังศูนยกลางทางการเงินสหกรณ. เมื่อ2วันท่ี 8 ธันวาคม 

2559. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
 

Ralph Swoboda and Jim Jerving. 2018. The Business Case for a Credit Union Central Finance Facility. 

Centre for Community Finance Europe (CFCFE). 

http://www.cai.ku.ac.th/download/K-87EW45.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/K-87EW45.pdf

	เอกสารวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Policy Brief)
	บทวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดของนักวิจัยชี้ประเด็นปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้

