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ส ำนักงำนกองทุนพฒันำเมืองในภูมิภำค 

Regional Urban Development Fund Office 
 

ส  ำ  ร  ะ  ส   ำ  ค ั ญ 
ก  อ  ง  ทุ  น  พ ั ฒ  น  ำ  เ  มื  อ  ง  ใ  น  ภู  ม ิ ภ  ำ  ค 

 

 
 

ควำมเป็นมำ 
รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี  12  พฤษภาคม  2541 อนุมติัให้กระทรวงกำรคลังก่อตั้ง

กองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค – กพม. (Regional  Urban  Development  Fund – RUDF)   ขึ้นภำยใต้โครงกำร
ลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนระยะยำวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กู้ ยืมไปพัฒนำท้องถิ่น  และ
กระทรวงการคลงัไดม้อบหมายใหธ้นาคารออมสินจดัตั้งส านกังานกองทุนเพ่ือสังคมข้ึนโดยเป็นหน่วยงานอิสระ  
สงักดัธนาคารออมสิน  เพ่ือเป็นหน่วยงานและกลไกในการบริหารจดัการกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค 

 
กองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค เร่ิมเปิดด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่  26  พฤศจิกำยน  2541  และเสร็จส้ิน

กำรด ำเนินงำนตำมกรอบโครงกำรลงทุนเพ่ือสังคมเม่ือปลำยปี  2547  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาถือไดว้่ากองทุน
พฒันาเมืองในภูมิภาค  เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเขา้ไปมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะเทศบาลไดมี้โอกาสพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการเมืองในเชิงรุก โดยการริเร่ิมจดัท า
โครงการลงทุนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีใชสิ้นเช่ือเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือใหท้นัต่อความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง จนเกิดการเรียนรู้และสามารถเขา้ถึงสินเช่ือภาคเอกชนได ้

 
ภำยหลังเสร็จส้ินกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค ตำมกรอบโครงกำรลงทุนเพ่ือสังคม  

กระทรวงกำรคลังในฐำนะผู้ ก่อตั้งกองทุนฯ  ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำระบบสินเช่ือท้องถิ่นในประเทศ
ไทย  จึงเห็นชอบให้  ธนำคำรออมสินจัดตั้งส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค  –  สพม.  (Regional Urban 
Development Fund Office)      ขึน้แทน  ส ำนักงำนกองทุนเพ่ือสังคม  เพ่ือท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรกองทุนพฒันำ
เมืองในภูมิภำคและด าเนินบทบาทในการเป็นหน่วยงานสนบัสนุนดา้นสินเช่ือ และเทคนิควิชาการให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป โดยให้ขยายบทบาทเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีให้การสนับสนุนเฉพาะเทศบาลเป็นการ
ให้บริกำรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  องคก์าร
บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 
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หลกักำร 
1. เสริมสร้างการกระจายความเจริญและอ านาจการบริหารจดัการไปสู่ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
2. เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

โครงการพฒันาทอ้งถ่ินในเชิงรุกท่ีอยูบ่นความรับผิดชอบของทอ้งถ่ินเอง 
3. กระจายเงินทุนไปยงัทอ้งถ่ินโดยใชสิ้นเช่ือเป็นเคร่ืองมือซ่ึงจะช่วยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

เขา้ถึงสินเช่ือของภาคเอกชนไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการวางแผนการลงทุน  
วางแผนการเงิน และการบริหารจดัการ  โครงการลงทุนเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 

2. เพ่ือสนับสนุนทางเทคนิควิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาเชิงรุก โดยให้
สามารถริเร่ิมโครงการลงทุนเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินท่ีชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ในพ้ืนท่ีของตนเองได ้

3. เพ่ือเป็นแหล่งเงินกูร้ะยะยาวให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าโครงการลงทุนเพ่ือ
พฒันาทอ้งถ่ิน  โดยเนน้ใหท้อ้งถ่ินใชสิ้นเช่ืออยา่งมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 

 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรสนับสนุนเงนิกู้ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ 
2) มีระบบการบริหารงานท่ีชดัเจนและโปร่งใส 
3) มีความน่าเช่ือถือในฐานะการเงิน 
4) มีศกัยภาพและมีผลงานในดา้นการจดัหา/จดัเกบ็รายไดท้อ้งถ่ิน 
5) มีอตัราส่วนภาระการช าระหน้ีไม่เกินร้อยละ 35 ของงบลงทุนเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั  ทั้งน้ีไม่รวม 

รายรับพิเศษ เช่น  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
หลักเกณฑ์การสนับสนนุโครงการ 

1) โครงการทุกประเภทตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ยกเวน้โครงการ 
กองทุนหมุนเวียนต่างๆ  

2) โครงการท่ีสภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูว้า่ราชการจงัหวดัใหค้วามเห็นชอบในการกูเ้งิน 
3) โครงการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน  ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนโดยผา่นเวทีประชาคม 

(CIVIC FORUM) 
4) โครงการท่ีมีความเป็นไปไดท้างการเงิน  หรือมีแหล่งรายไดอ่ื้นท่ีน าจ่ายช าระคืนเงินกู ้
5) โครงการท่ีมีการโยกยา้ยท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีท ากินของประชาชนจะตอ้งแสดงแผนการโยกยา้ย 
6) โครงการท่ีไม่ท าลายสภาพแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัแผนการใชท่ี้ดิน (Land Use Plan) 

ของชุมชนเมืองนั้นๆ 
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ประเภทโครงการที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนนุ 
1) โครงการเทศพาณิชย ์ เช่น  สถานธนานุบาล  ระบบประปา  โรงแรมและอาคารท่ีพกัอาศยั 
2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดลอ้มเมือง  เช่น  ระบบก าจดัขยะ  

ระบบก าจดัน ้าเสีย  ถนน 
3) โครงการปรับปรุงการใหบ้ริการและพฒันาคุณภาพชีวิต  เช่น  อาคารส านกังาน  ตลาดสด   

โรงฆ่าสัตว ์   ท่าเทียบเรือ  ตลาดสินคา้ชุมชน  สวนสาธารณะ  การจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์  
สถานีขนส่ง 

4) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวและวฒันธรรม  เช่น  การอนุรักษอ์าคารเก่า  การจดัสร้าง 
หอศิลปวฒันธรรม 

5) โครงการส่งเสริมการศึกษา  เช่น  โรงเรียน  หอ้งสมุด  ศูนยเ์ยาวชน  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
6) โครงการศึกษาและวิจยั  เช่น  การจดัท าผงัเมือง  การจดัท าแผนท่ีภาษี 
7) โครงการอ่ืนๆ  ยกเวน้  โครงการกองทุนหมุนเวียนต่างๆ 

 
เง่ือนไขเงนิกู้ 
1. วงเงนิกู้  ตามเกณฑข์องกระทรวงมหาดไทย 
2. ระยะเวลำกู้  สูงสุดไม่เกิน 10 ปี   
3. อตัรำดอกเบีย้เงนิกู้แบบคงที่       ร้อยละ   3.00 ต่อปี 
4. กำรช ำระคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ ช าระปีละ 1 คร้ัง โดยก าหนดช าระคืนเงินตน้คงท่ีเท่ากนัทุกงวด 
5. อตัรำเบีย้ปรับ กรณีผิดนดัไม่ช าระหน้ี จะคิดเบ้ียปรับร้อยละ 1 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีผิดนดัไม่ช าระหน้ี 

(โดยมีระยะเวลาผอ่นผนั 30 วนั) 
6. กำรช ำระหนีคื้นก่อนครบก ำหนด จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2.0 ของยอดเงินกู้คงเหลือ 

เฉพาะกรณีท่ี อปท. กูเ้งินรายใหม่ เพ่ือช าระคืนหน้ีเดิม (Refinance) 
7. เง่ือนไขอ่ืนๆ 

(1) การจดัซ้ือจดัจา้งและการเบิกจ่ายเงินกูต้อ้งปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ 
(2) เปิดบญัชีเงินฝากไวท่ี้ธนาคารออมสินสาขา ส าหรับการรับโอนและจ่ายช าระคืนเงินกู ้
(3) จดัตั้งผูป้ระสานงานโครงการเพ่ือการจดัเตรียมและด าเนินโครงการ 

 
 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. การอนมัุติวงเงินกู้ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นผูก้  าหนดโครงการและจดัท าค าขอรับการสนบัสนุนเงินกูม้ายงั

ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ส่วนสินเช่ือทอ้งถ่ิน จะรวบรวมขอ้มูลโครงการและจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์โครงการเงินกูน้ าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาคเพ่ือพิจารณาอนุมติัวงเงินกู ้
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ในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์สินเช่ือ ประกอบดว้ย  ขอ้มูลรายละเอียดโครงการ แบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ  ประมาณการ
ค่าด าเนินการและดูแลรักษาผลประโยชน์ของโครงการ ขอ้มูลทัว่ไปของทอ้งถ่ิน  งบแสดงฐานะการเงิน – การคลงั  
เอกสารสิทธ์ิการใชท่ี้ดินหรือหนังสืออนุมติัการใช้ท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งโครงการ  เอกสารสรุปเวทีประชาคม  รายงาน
ประชุมสภาทอ้งถ่ินท่ีเห็นชอบใหด้ าเนินโครงการกูเ้งินและหนงัสือจากผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบใหกู้เ้งิน 

 
2. การประกวดราคาจดัซ้ือจดัจ้างและนัดลงนามสัญญา 
หลงัจากไดรั้บอนุมติัวงเงินกู ้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจดัการประกวดราคาจดัซ้ือจดัจา้งตาม

ระเบียบของทางราชการ  และรายงานผลการประกวดราคาจดัซ้ือจดัจา้งมายงัส านักงานกองทุนพฒันาเมืองใน
ภูมิภาคเพ่ือจดัเตรียมสญัญากูเ้งินและนดัวนัลงนามสญัญา 

อน่ึง  ในกรณีท่ีผลการประกวดราคาจดัซ้ือจดัจา้ง  มีราคาสูงเกินกว่าวงเงินกูท่ี้อนุมติัไว ้และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความประสงคจ์ะขอรับการสนบัสนุนเงินกูต้ามวงเงินท่ีประกวดราคาได ้จะตอ้งน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  เพ่ือพิจารณาอนุมติัวงเงินกูใ้หม่ก่อนการด าเนินงานต่อไป 

 
3. การลงนามสัญญา 
การลงนามในสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งและสญัญากูเ้งิน  จะด าเนินการลงนามพร้อมกนั  โดยสญัญาจา้งจะ

เป็นการลงนามระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัผูรั้บจา้ง  ส่วนสัญญากูเ้งินเป็นการลงนามระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค 

 
 
 


