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นโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกู�ยืม 

สหกรณ�อื่น / สถาบันการเงินและการคํ้าประกัน ป& 2565 

ของ 

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม0 จํากัด 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามกฎกระทรวงเร่ืองการดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณ�ออมทรัพย�และเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
ซ่ึงได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช*ตั้งแต3วันที่ 10 กุมภาพันธ� 2564 เป8นต*นมา ประกอบกับ
ประกาศนายทะเบียน ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2564 ได*ประกาศให* สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม3 จํากัด เป8น
สหกรณ�ขนาดใหญ3ตามกฎกระทรวงเร่ือง กําหนดขนาดสหกรณ�เนื่องจากเป8นสหกรณ�ฯ ที่มีทุนดําเนินงานเกิน
กว3า 5,000 ล*านบาทข้ึนไป 

 ซ่ึงตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2564 ในหมวดท่ี 2 ข*อ 5 (7) เรื่องอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการ
ดําเนินงานกําหนดไว*ว3า ให*คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกู*ยืม จาก
สหกรณ�อ่ืน/สถาบันการเงิน และการคํ้าประกันเพื่อเสนอต3อท่ีประชุมใหญ3 “อนุมัติ” 
 

2. วัตถุประสงค� 
 2.1 เพื่อดําเนินการให*เป8นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด ไม3ให*สหกรณ�ฯ เกิดความบกพร3อง และ
เสียหาย 
 2.2 เพื่อเป8นกรอบและทิศทางในการบริหารงานการเงินในด*านการฝาก การลงทุน และการกู*ยืมของ
สหกรณ�ฯ 
 2.3 เพื่อปGองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานด*านนโยบายการเงินของสหกรณ�ฯ ในภาวะที่มีความไม3
แน3นอน และความผันผวนทางด*านเศรษฐกิจ และสังคมอันเนื่องมาจากเกิดภาวะวิกฤตโควิด-19 ต3อเนื่องกัน
มาแล*ว 1 ปL 
 2.4  เพื่อความคล3องตัวในการบริหารงานให*มีความต3อเน่ืองและความ “เพียงพอ” ของเงินทุน
หมุนเวียนให*สหกรณ�ฯ มีสภาพคล3องในการดําเนินงาน 
 2.5  เพื่อให*สมาชิกสหกรณ�ได*รับทราบและมีความเชื่อม่ันในนโยบายทางด*านการเงิน และการ
บริหารงานของคณะกรรมการและฝMายจัดการ 
 
 



3.  ขอบเขตและเป5าหมาย 
 3.1  ด*านการเงิน 
 3.2  ด*านการลงทุน 
 3.3  ด*านการกู*ยืมเงินและการคํ้าประกัน 
   

4.  การดําเนินงาน 
 4.1  ด�านการฝากเงิน 
  4.1.1 เน*นการกระจายความเสี่ยงไม3ฝากเงินกระจุกไว*ท่ีสถาบันการเงินแห3งใดแห3งหนึ่งเท3านั้น 
  4.1.2  เพื่อให*เกิดความคล3องตัวในด*านการทําธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ�ฯ ให*มีความ
สะดวกรวดเร็วในการเบิกจ3าย 
  4.1.3  ให*ได*รับผลตอบแทนด*านดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก 
  4.1.4  สถาบันการเงินที่สหกรณ�ฯ นําเงินไปฝากมีดังต3อไปนี้ 
   1)  ธนาคารกรุงไทย 
   2)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ� 
   3)  ธนาคารทหารไทยธนชาติ 
   4)  ธนาคารแลนด�แอนด�เฮ*าส� 
   5)  ชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจแห3งชาติ 
 

4.2  ด�านการรับฝากเงินจากสหกรณ�อ่ืน 
1) สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภา อําเภอเมือง เชียงใหม3 จํากัด 
2) สหกรณ�ออมทรัพย�เทคโนโลยีพระจอมเกล*าธนบุรี จํากัด 
3) สหกรณ�ออมทรัพย�เกษตรสันกําแพง จํากัด 
4) สหกรณ�ออมทรัพย�สันปMาตอง จํากัด 
5) สหกรณ�ออมทรัพย�ครูภูเก็ต จํากัด 
6) สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการปกครอง จํากัด 
7) สหกรณ�ออมทรัพย�ยูเนี่ยนชมภูสามัคคี จํากัด 
8) สหกรณ�การเกษตรสารภี จํากัด 
9) สหกรณ�ออมทรัพย�สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
10) สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยน 999 สารภี จํากัด 
11) สหกรณ�ออมทรัพย�เครดิตยูเน่ียนสันกําแพง จํากัด 
12) ชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจแห3งชาติ 
ยอด ณ 30 กันยายน 2565 รวมเป8นเงินฝากทั้งส้ินจํานวน 813,400,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



4.3ด�านการลงทุน 
 

  4.3.1  สหกรณ�ฯ ไม3ได*เน*นการนําเงินของสมาชิกไปลงทุนเพื่อหารายได*ให*กับสหกรณ�
เนื่องจากสหกรณ�ฯ มีรายได*หลักจากดอกเบี้ยเงินให*กู*แก3สมาชิกแล*ว 99.98 เปอร�เซ็นต� จึงไม3เน*นการนําเงินไป
ลงทุนให*เกิดความเสี่ยงแต3ประการใด 
  4.3.2  สหกรณ�ฯ ปSจจุบันมีทุนดําเนินงานจํานวน 11,572 ล*านบาทเศษ ได*นําไปลงทุนโดย
การซ้ือหุ*นระยะยาว 3 แห3งคือ 
   1)  ซ้ือหุ*นชุมนุมสหกรณ�แห3งประเทศไทย   199,500.00  บาท 
   2)  ซ้ือหุ*นชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจแห3งชาติ  165,000.00  บาท 
   3)  ซ้ือหุ*นบริษัท สหประกันชีวิต    200,000.00 บาท 
       รวม  588,500.00 บาท  

คิดเป8น 0.01 เปอร�เซ็นต� ของทุนดําเนินงานของสหกรณ�เท3านั้น 
 

 4.4  ด�านการกู�เงินและการคํ้าประกัน 
  4.4.1 สหกรณ�ฯ จะใช*นโยบายการเงินแบบ “ไข3หลายตะกร*า” คือ หากตะกร*าหนึ่งแตกก็ยัง
เหลืออีกหลายตะกร*าทดแทน ไม3เสี่ยงต3อการทําให*สหกรณ�ฯ ล*ม หรือเสียหายร*ายแรงได*โดยจะกู*สถาบัน
การเงินและสหกรณ�ออมทรัพย� ท่ีเป8นเครือข3ายพันธมิตรที่ร3วมมือกันทั่วประเทศเพื่อลดความเสี่ยงและกระจาย
ความเสี่ยงไม3ให*เกิดความเสียหายแก3สหกรณ�ฯ 
  4.4.2  การกู*เงินมาลงทุนนอกจากการกู*โดยตราและเน*นดอกเบ้ียต่ําแล*วยังใช*วิธีการเปTด
วงเงินตั๋วสัญญาไว* เพื่อการสํารองไว*เสริมสภาพคล3องในการดําเนินงานของสหกรณ�ฯ 
  4.3.3  สหกรณ�ฯ จะไม3เน*นการเบิกเงินเกินวงเงิน (O.D.)  เพราะจะมีภาระดอกเบี้ยสูงจะใช*
ในกรณีเร3งด3วนและจําเป8นเท3าน้ัน ทั้งเป8นการกู*ในระยะสั้นเท3านั้น 
  4.4.4  สถาบันการเงินที่สหกรณ�ฯ กู*มีดังนี้ 
   1)  ธนาคารกรุงไทย 
   2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ� 
   3)  ธนาคารออมสิน 
   4)  ธนาคารทหารไทยธนชาติ 
   5)  ธนาคารแลนด�แอนด�เฮ*าส� 

6) สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานแห3งประเทศไทย จํากัด 
7) สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงมหาดไทย จํากัด 
8) สหกรณ�ออมทรัพย�ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด 
รวมวงเงินกู*ยืมและรวมเจ*าหนี้เงินกู*ที่จะใช*จํานวนทั้งสิ้น 6,200,000,000 บาท 

  4.4.5  การกําหนดวงเงินกู*และการคํ้าประกัน 
   สหกรณ�ฯ ได*กําหนดวงเงินท่ีจะสามารถจะกู*ในแต3ละปLไม3เท3ากัน ซ่ึงจะดูจากการ
วิเคราะห�และทํานายการเงินและผลประกอบการรวมทํานโยบายของฝMายบริหารในการทําธุรกิจของสหกรณ�ฯ 
ในปLต3อไป ซ่ึงวงเงินดังกล3าวต*องเป8นไปตามหลักเกณฑ� และได*รับความเห็นชอบจาก “นายทะเบียน” ตาม
ระเบียบนายทะเบียน พ.ศ. 2561 ในปL 2565 
 



 คณะกรรมการและฝMายจัดการได*เห็นชอบให*สหกรณ�ฯ มีวงเงินท่ีสามารถจะกู*ยืมได*ในปL 2566 ไม3เกิน
วงเงินกู*ยืมหรือคํ้าประกันที่นายทะเบียนกําหนด 7,302,000,000 บาท (ในปL 2565 สหกรณ�ฯ กําหนดวงเงินท่ี
สหกรณ�ฯ อาจกู*ยืมได*จํานวน 6,723,000,000.00   บาท) 
 

5.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปLบัญชี 2566 
 

6.  ผู�รับผิดชอบ 
 6.1  คณะกรรมการดําเนินงาน 
 6.2  ฝMายจัดการ 
 6.3  เจ*าหน*าที่สหกรณ�ฯ 
 

7.  ผู�สนับสนุน 
 7.1  สถาบันการเงิน 8 สถาบันหลัก 
 7.2  สหกรณ�เครือข3าย 
 7.3  สหกรณ�จังหวัดเชียงใหม3 
 7.4  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�เชียงใหม3 
 7.5  ท่ีปรึกษาสหกรณ�ฯ 
 7.6  ผู*ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ฯ 

8.  ผลที่คาดว0าจะได�รับ 
 8.1  สหกรณ�ฯ ได*ดําเนินงานตามกฎกระทรวงท่ีกําหนดให*ดําเนินการตามข*อ 5 หมวด 2 (7) ไม3มี
ความบกพร3องแต3อย3างใด 
 8.2  สมาชิกได*รับทราบนโยบายและแผนด*านการเงินของสหกรณ�ฯ อย3างท่ัวถึง จะเกิดความเชื่อม่ันใน
สหกรณ�ฯ และการดําเนินการของคณะกรรมการเกิดผลดีกับสหกรณ�ฯ แน3นอน 
 8.3  สหกรณ�ฯ มีกรอบทิศทางในการดําเนินงานอย3างชัดเจน 
 8.4  ปGองกันความเสี่ยงได*ทั้งด*านกลยุทธ� ด*านสินเชื่อ ,  ด*านการเงิน , ด*านสภาพคล3องและด*านการ
ปฏิบัติการ 
 8.5   สถาบันการเงินและสหกรณ�ฯ เครือข3ายมีความเชื่อม่ันในการดําเนินงานอย3างมี แผนของสหกรณ�
ฯ  จะเน*นแนวทางท่ีส3งผลดีแก3สหกรณ�ฯอย3างยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  การประเมินผล 
 9.1  ฝMายจัดการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนต3อที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 
 9.2  คณะกรรมการ , ฝMายจัดการรายงานผลการดําเนินงานต3อท่ีประชุมใหญ3ประจําปL  
 9.3  ผู*สอบกิจการ , ผู*ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอผลต3อท่ีประชุมคณะกรรมการและต3อท่ี
ประชุมใหญ3ทราบทุกปL 
 

ลงนาม    นางสาวฐิติรัตน�  ทิพยมาศโกมล  ผู*เสนอ 
(นางสาวฐิติรัตน�  ทิพยมาศโกมล) 

ผู*จัดการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม3 จํากัด 
 
 

 คณะกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม3“เห็นชอบ” เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 ที่ประชุมใหญ3    “อนุมัติ” เม่ือวันที่ .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


