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สํานักงานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค 
Regional Urban Development Fund Office 

 
 

ส า ร ะ สํา คั ญ  
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า เ มื อ ง ใ น ภู มิ ภ า ค  

 

 
 

ความเปนมา 
รัฐบาลโดยมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 อนุมัติใหกระทรวงการคลังกอตั้งกองทุน

พัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) หรือ Regional  Urban  Development  Fund (RUDF) ขึ้นภายใตโครงการ
ลงทุนเพื ่อส ังคม หรือ Social Investment Project (SIP) เพื ่อเป นแหลง เง ินทุนระยะยาวใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดกูยืมไปพัฒนาทองถิ่น และกระทรวงการคลังไดมอบหมายใหธนาคารออมสินจัดตั้ง
สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม หรือ Social Fund Office (SOFO) ขึ้นโดยเปนหนวยงานอิสระ สังกัดธนาคารออมสิน 
เพ่ือเปนหนวยงานและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เริ่มเปดดําเนินการตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 และเสร็จสิ้น
การดําเนินงานตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIP) เมื่อปลายป 2547 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาถือไดวา
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เขาไปมีสวนชวยสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเมืองในเชิงรุก โดยการรเิริ่มจัดทําโครงการ
ลงทุนแบบมีสวนรวมของชุมชน ที่ใชสินเชื่อเปนเครื่องมือ เพ่ือใหทันตอความจําเปนและความตองการของทองถิ่น
ดวยตนเอง จนเกิดการเรยีนรูและสามารถเขาถึงสินเชื่อภาคเอกชนได 

ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน ตามกรอบโครงการลงทนุเพื่อสังคม  กระทรวงการคลังในฐานะผู
กอตั้งกองทุนฯ ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบสินเชื่อทองถิ่นในประเทศไทย จึงเห็นชอบใหธนาคาร
ออมสินจัดตั้งสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (สพม.) หรือ Regional Urban Development Fund 
Office (RUDF Office) ขึ้นแทน สํานักงานกองทุนเพื่อสังคมที่ปดตัวลง เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค และดําเนินบทบาทในการเปนหนวยงานสนับสนุนดานสินเชื่อและเทคนิควิชาการใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป โดยใหขยายบทบาทเพิ่มข้ึนจากเดิมที่ใหการสนับสนุนเฉพาะเทศบาลเปนการ
ใหบริการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 

หลักการ 
1. เสริมสรางการกระจายความเจริญและอํานาจการบริหารจัดการไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน 
2. เสริมสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการริเริ่มสรางสรรค  

โครงการพัฒนาทองถ่ินในเชิงรุกที่อยูบนความรับผิดชอบของทองถ่ินเอง 
3. กระจายเงินทุนไปยังทองถ่ินโดยใชสินเชื่อเปนเครื่องมือซึ่งจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เขาถึงสินเชื่อของภาคเอกชนไดในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการวางแผนการลงทุน  
วางแผนการเงิน และการบริหารจัดการโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

2. เพื่อสนับสนุนทางเทคนิควิชาการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาเชิงรุก โดยใหสามารถ
ริเร่ิมโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่ชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในพื้นที่ของตนเองได 

3. เพื่อเปนแหลงเงินกูระยะยาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําโครงการลงทุนเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น โดยเนนใหทองถิ่นใชสินเชื่ออยางมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุนเงินกู 

หลักเกณฑการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ 
2) มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจนและโปรงใส 
3) มีความนาเชื่อถือในฐานะการเงิน 
4) มีศักยภาพและมีผลงานในดานการจัดหา/จัดเก็บรายไดทองถิ่น 
5) มีอัตราสวนภาระการชําระหนี้ไมเกินรอยละ 35 ของงบลงทุนเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง  ทั้งนี้ไมรวม 

รายรับพิเศษ เชน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

หลักเกณฑการสนับสนุนโครงการ 
1) โครงการทุกประเภทตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยกเวนโครงการ 

กองทุนหมุนเวียนตางๆ  
2) เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3) ตองมีการเผยแพรขอมูลการกูเงินใหแกประชาชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นเปนเวลาอยางนอย 

15 วัน กอนเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใหกูเงิน 
4) โครงการที่สภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบหรือ

อนุมัติใหกูเงิน 
5) โครงการที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม ตองไดรับการศึกษาผลกระทบตอสังคมหรือ

สิ่งแวดลอม และปจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนและเปดเผยตอสาธารณชน และตองจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

6) โครงการที่มีความเปนไปไดทางการเงิน  หรือมีแหลงรายไดอ่ืนที่นําจายชําระคืนเงินกู 

ประเภทโครงการที่อยูในขายไดรับการสนับสนุน 
1) โครงการเทศพาณิชย  เชน  สถานธนานุบาล  ระบบประปา  โรงแรมและอาคารที่พักอาศัย 
2) โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมเมือง  เชน  ระบบกําจัดขยะ  

ระบบกําจัดน้ําเสีย  ถนน 
3) โครงการปรับปรุงการใหบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เชน  อาคารสํานักงาน  ตลาดสด        

โรงฆาสัตว  ทาเทียบเรือ  ตลาดสินคาชุมชน  สวนสาธารณะ  การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ  
สถานีขนสง 

4) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรม   เชน   การอนุรักษอาคารเกา   การจัดสรางหอศิลปวัฒนธรรม 
5) โครงการสงเสริมการศึกษา  เชน  โรงเรยีน  หองสมุด  ศูนยเยาวชน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
6) โครงการอื่นๆ  ยกเวน  โครงการกองทุนหมุนเวียนตางๆ 

 
เงื่อนไขเงินกู 
1. วงเงินกู   ตามเกณฑของกระทรวงมหาดไทย 
2. ระยะเวลากู  สูงสุดไมเกิน 10 ป   
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู   รอยละ   3.00 ตอป 
4. การชําระคืน   ชําระปละ 1 ครั้ง  
5. อัตราเบี้ยปรับ  กรณีผิดนัดไมชําระหนี้ จะคิดเบี้ยปรับรอยละ 1 ตอป ของจํานวนเงินที่ผิดนัดไมชําระหนี้  

(โดยมีระยะเวลาผอนผัน 30 วัน) 
6. การชําระหนี้คืนกอนครบกําหนด    จะคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2.0 ของยอดเงินกูคงเหลือ  

   เฉพาะกรณีที่ อปท. กูเงินรายใหม เพื่อชําระคืนหนี้เดิม (Refinance) 
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7. เงื่อนไขอื่นๆ 
(1) การจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินกูตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(2) เปดบัญชีเงินฝากไวที่ธนาคารออมสินสาขา สําหรับการรับโอนและจายชําระคืนเงินกู 
(3) จัดตั้งผูประสานงานโครงการเพ่ือการจัดเตรียมและดําเนินโครงการ 

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1. การอนุมัติวงเงินกู 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนผูกําหนดโครงการและจัดทําคําขอรับการสนับสนุนเงินกูมายังสํานักงาน

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  สวนสินเชื่อทองถิ่น จะรวบรวมขอมูลโครงการและจัดทํารายงานการวิเคราะหโครงการ
เงินกูนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู 

ในการขอรับการสนับสนุนเงินกู  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห
สินเชื่อ ประกอบดวย ขอมูลรายละเอียดโครงการ แบบและประมาณราคาคากอสรางโครงการ ประมาณการ
คาดําเนินการและดูแลรักษาผลประโยชนของโครงการ ขอมูลทั่วไปของทองถิ่น งบแสดงฐานะการเงิน – การคลัง 
เอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ์การใชที่ดินอันเปนที่ตั้งโครงการ  เอกสารสรุปเวทีประชาคม  รายงานประชุม
สภาทองถ่ินที่เห็นชอบใหดําเนินโครงการกูเงินและหนังสือจากผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบหรืออนุมัติใหกูเงิน 

 
2. การประกวดราคาจัดซื้อจัดจางและนัดลงนามสัญญา 
หลังจากไดรับอนุมัติวงเงินกู  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจัดการประกวดราคาจัดซื้อจัดจางตามระเบยีบ

ของทางราชการ  และรายงานผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจางมายังสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อ
จัดเตรียมสัญญากูเงนิและนัดวันลงนามสัญญา 

อนึ่ง  ในกรณีที่ผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจาง  มีราคาสงูเกินกวาวงเงินกูที ่สพม. อนุมัติไว และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนเงินกูตามวงเงินที่ประกวดราคาได จะตองนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกูใหมกอนการดําเนินงานตอไป 

 
3. การลงนามสัญญา 
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางและสัญญากูเงิน  จะดําเนินการลงนามพรอมกัน  โดยสัญญาจัดซื้อ

จัดจางจะเปนการลงนามระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับผูขายหรือผูรับจาง  สวนสัญญากูเงินเปนการลงนาม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิาค 

 
 
 


