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สำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค
Regional Urban Development Fund Office

ส ำ ร ะ ส ำ คั ญ
ก อ ง ทุ น พั ฒ น ำ เ มื อ ง ใ น ภู มิ ภ ำ ค
ควำมเป็ นมำ
รัฐบาลโดยมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 อนุ มตั ิ ให้กระทรวงกำรคลังก่ อตั้ง
กองทุนพัฒนำเมื องในภูมิภำค – กพม. (Regional Urban Development Fund – RUDF) ขึ้นภำยใต้ โครงกำร
ลงทุ นเพื่ อสั งคมเพื่ อเป็ นแหล่ งเงินทุ นระยะยำวให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นได้ ก้ ูยืมไปพัฒ นำท้ องถิ่น และ
กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิ นจัดตั้งสานักงานกองทุนเพื่อสังคมขึ้นโดยเป็ นหน่วยงานอิสระ
สังกัดธนาคารออมสิ น เพื่อเป็ นหน่วยงานและกลไกในการบริ หารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
กองทุนพัฒนำเมื องในภูมิภำค เริ่ มเปิ ดดำเนินกำรตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2541 และเสร็ จสิ้ น
กำรดำเนินงำนตำมกรอบโครงกำรลงทุ นเพื่ อสั งคมเมื่ อปลำยปี 2547 ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาถือได้ว่ากองทุ น
พัฒนาเมืองในภูมิภาค เป็ นอี กทางเลือกหนึ่ งที่ เข้าไปมีส่วนช่ วยสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลได้มีโอกาสพัฒ นาศักยภาพในการบริ หารจัดการเมื องในเชิ งรุ ก โดยการริ เริ่ มจัดท า
โครงการลงทุนแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน ที่ใช้สินเชื่ อเป็ นเครื่ องมือ เพื่อให้ทนั ต่อความจาเป็ นและความต้องการ
ของท้องถิ่นด้วยตนเอง จนเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถเข้าถึงสิ นเชื่อภาคเอกชนได้
ภำยหลังเสร็ จสิ้นกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค ตำมกรอบโครงกำรลงทุนเพื่ อสั งคม
กระทรวงกำรคลังในฐำนะผู้ก่อตั้งกองทุนฯ ได้ เห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำระบบสิ นเชื่ อท้ องถิ่นในประเทศ
ไทย จึงเห็นชอบให้ ธนำคำรออมสิ นจัดตั้งสำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค – สพม. (Regional Urban
Development Fund Office) ขึน้ แทน สำนักงำนกองทุนเพื่อสั งคม เพื่อทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรกองทุนพัฒนำ
เมื องในภูมิภำคและดาเนิ นบทบาทในการเป็ นหน่วยงานสนับสนุนด้านสิ นเชื่ อ และเทคนิ ควิชาการให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นต่ อไป โดยให้ข ยายบทบาทเพิ่ มขึ้ น จากเดิ ม ที่ ให้การสนับสนุ นเฉพาะเทศบาลเป็ นการ
ให้ บริกำรสนับสนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นทุกรู ปแบบ ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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1. เสริ มสร้างการกระจายความเจริ ญและอานาจการบริ หารจัดการไปสู่ ภูมิภาคและท้องถิ่น
2. เสริ มสร้างให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและชุ มชนเป็ นผูม้ ีบทบาทหลักในการริ เริ่ มสร้างสรรค์
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงรุ กที่อยูบ่ นความรับผิดชอบของท้องถิ่นเอง
3. กระจายเงินทุนไปยังท้องถิ่นโดยใช้สินเชื่ อเป็ นเครื่ องมือซึ่ งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เข้าถึงสิ นเชื่อของภาคเอกชนได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒ นาและเพิ่ มขี ดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการวางแผนการลงทุ น
วางแผนการเงิน และการบริ หารจัดการ โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่ อสนับสนุ นทางเทคนิ ควิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการพัฒ นาเชิ งรุ ก โดยให้
สามารถริ เริ่ มโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ ในพื้นที่ของตนเองได้
3. เพื่ อเป็ นแหล่งเงิ นกูร้ ะยะยาวให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการจัดทาโครงการลงทุ นเพื่ อ
พัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นให้ทอ้ งถิ่นใช้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรสนับสนุนเงินกู้
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบ
2) มีระบบการบริ หารงานที่ชดั เจนและโปร่ งใส
3) มีความน่าเชื่อถือในฐานะการเงิน
4) มีศกั ยภาพและมีผลงานในด้านการจัดหา/จัดเก็บรายได้ทอ้ งถิ่น
5) มีอตั ราส่ วนภาระการชาระหนี้ไม่เกินร้อยละ 35 ของงบลงทุนเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ไม่รวม
รายรับพิเศษ เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หลักเกณฑ์ การสนับสนุนโครงการ
1) โครงการทุกประเภทตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ยกเว้นโครงการ
กองทุนหมุนเวียนต่างๆ
2) โครงการที่สภาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบในการกูเ้ งิน
3) โครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชน ต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนโดยผ่านเวทีประชาคม
(CIVIC FORUM)
4) โครงการที่มีความเป็ นไปได้ทางการเงิน หรื อมีแหล่งรายได้อื่นที่นาจ่ายชาระคืนเงินกู้
5) โครงการที่มีการโยกย้ายที่อยูอ่ าศัยหรื อที่ทากินของประชาชนจะต้องแสดงแผนการโยกย้าย
6) โครงการที่ไม่ทาลายสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดิน (Land Use Plan)
ของชุมชนเมืองนั้นๆ
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1) โครงการเทศพาณิ ชย์ เช่น สถานธนานุบาล ระบบประปา โรงแรมและอาคารที่พกั อาศัย
2) โครงการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเมือง เช่น ระบบกาจัดขยะ
ระบบกาจัดน้ าเสี ย ถนน
3) โครงการปรับปรุ งการให้บริ การและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น อาคารสานักงาน ตลาดสด
โรงฆ่าสัตว์ ท่าเทียบเรื อ ตลาดสิ นค้าชุมชน สวนสาธารณะ การจัดหาเครื่ องมือและอุปกรณ์
สถานีขนส่ ง
4) โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เช่น การอนุรักษ์อาคารเก่า การจัดสร้าง
หอศิลปวัฒนธรรม
5) โครงการส่ งเสริ มการศึกษา เช่น โรงเรี ยน ห้องสมุด ศูนย์เยาวชน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
6) โครงการศึกษาและวิจยั เช่น การจัดทาผังเมือง การจัดทาแผนที่ภาษี
7) โครงการอื่นๆ ยกเว้น โครงการกองทุนหมุนเวียนต่างๆ
เงื่อนไขเงินกู้
1. วงเงินกู้
ตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย
2. ระยะเวลำกู้
สู งสุ ดไม่เกิน 10 ปี
3. อัตรำดอกเบีย้ เงินกู้แบบคงที่
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
4. กำรชำระคืนเงินต้ นและดอกเบีย้
ชาระปี ละ 1 ครั้ง โดยกาหนดชาระคืนเงินต้นคงที่เท่ากันทุกงวด
5. อัตรำเบีย้ ปรับ
กรณี ผิดนัดไม่ชาระหนี้ จะคิดเบี้ยปรับร้อยละ 1 ต่อปี ของจานวนเงินที่ผิดนัดไม่ชาระหนี้
(โดยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน)
6. กำรชำระหนีค้ ืนก่ อนครบกำหนด
จะคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มในอัต ราร้ อ ยละ 2.0 ของยอดเงิ น กู้ค งเหลื อ
เฉพาะกรณี ที่ อปท. กูเ้ งินรายใหม่ เพื่อชาระคืนหนี้เดิม (Refinance)
7. เงื่อนไขอื่นๆ
(1) การจัดซื้ อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินกูต้ อ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
(2) เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารออมสิ นสาขา สาหรับการรับโอนและจ่ายชาระคืนเงินกู้
(3) จัดตั้งผูป้ ระสานงานโครงการเพื่อการจัดเตรี ยมและดาเนินโครงการ

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. การอนุมัติวงเงินกู้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะเป็ นผูก้ าหนดโครงการและจัดทาคาขอรับการสนับสนุ นเงินกูม้ ายัง
สานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ส่ วนสิ นเชื่ อท้องถิ่น จะรวบรวมข้อมูลโครงการและจัดทารายงานการ
วิเคราะห์โครงการเงินกูน้ าเสนอคณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อพิจารณาอนุมตั ิวงเงินกู้

-4ในการขอรั บ การสนับ สนุ น เงิ น กู้ องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ต้องจัด เตรี ย มข้อ มู ลเพื่ อ ใช้ใ นการ
วิเคราะห์สินเชื่อ ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดโครงการ แบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ประมาณการ
ค่าดาเนิ นการและดูแลรักษาผลประโยชน์ของโครงการ ข้อมูลทัว่ ไปของท้องถิ่น งบแสดงฐานะการเงิ น – การคลัง
เอกสารสิ ทธิ์ การใช้ที่ดินหรื อหนังสื ออนุ มตั ิ การใช้ที่ดินอันเป็ นที่ ต้ งั โครงการ เอกสารสรุ ปเวที ประชาคม รายงาน
ประชุมสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบให้ดาเนินโครงการกูเ้ งินและหนังสื อจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบให้กเู้ งิน
2. การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้ างและนัดลงนามสัญญา
หลังจากได้รับอนุมตั ิวงเงินกู้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะจัดการประกวดราคาจัดซื้ อจัดจ้างตาม
ระเบี ยบของทางราชการ และรายงานผลการประกวดราคาจัดซื้ อจัดจ้างมายังสานักงานกองทุนพัฒนาเมื องใน
ภูมิภาคเพื่อจัดเตรี ยมสัญญากูเ้ งินและนัดวันลงนามสัญญา
อนึ่ ง ในกรณี ที่ผลการประกวดราคาจัดซื้ อจัดจ้าง มีราคาสู งเกินกว่าวงเงินกูท้ ี่อนุมตั ิไว้ และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุ นเงินกูต้ ามวงเงินที่ประกวดราคาได้ จะต้องนาเสนอ
คณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อพิจารณาอนุมตั ิวงเงินกูใ้ หม่ก่อนการดาเนินงานต่อไป
3. การลงนามสัญญา
การลงนามในสัญญาจัดซื้ อจัดจ้างและสัญญากูเ้ งิน จะดาเนินการลงนามพร้อมกัน โดยสัญญาจ้างจะ
เป็ นการลงนามระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับผูร้ ับจ้าง ส่ วนสัญญากูเ้ งินเป็ นการลงนามระหว่างองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นกับสานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

