-1สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
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
รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 อนุมัติใหกระทรวงการคลังกอตั้งกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) หรือ Regional Urban Development Fund (RUDF) ขึ้นภายใตโครงการ
ลงทุน เพื ่อ สัง คม หรือ Social Investment Project (SIP) เพื ่อ เปน แหลง เงิน ทุน ระยะยาวใหอ งคก ร
ปกครองสว นท องถิ่ นไดกูยื มไปพัฒ นาท อ งถิ่น และกระทรวงการคลั ง ได ม อบหมายให ธ นาคารออมสิ น จั ดตั้ง
สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม หรือ Social Fund Office (SOFO) ขึ้นโดยเปนหนวยงานอิสระ สังกัดธนาคารออมสิน
เพื่อเปนหนวยงานและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เริ่มเปดดําเนินการตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 และเสร็จสิ้น
การดําเนินงานตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIP) เมื่อปลายป 2547 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาถือไดวา
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เขาไปมีสวนชวยสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเมืองในเชิงรุก โดยการริเริ่มจัดทําโครงการ
ลงทุนแบบมีสวนรวมของชุมชน ที่ใชสินเชื่อเปนเครื่องมือ เพื่อใหทันตอความจําเปนและความตองการของทองถิ่น
ดวยตนเอง จนเกิดการเรียนรูและสามารถเขาถึงสินเชื่อภาคเอกชนได
ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน ตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม กระทรวงการคลังในฐานะผู
กอตั้งกองทุนฯ ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบสินเชื่อทองถิ่นในประเทศไทย จึงเห็นชอบใหธนาคาร
ออมสินจัดตั้งสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (สพม.) หรือ Regional Urban Development Fund
Office (RUDF Office) ขึ้นแทน สํานักงานกองทุนเพื่อสังคมที่ปดตัวลง เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการกองทุ น
พัฒนาเมืองในภูมิภาค และดํ าเนินบทบาทในการเปนหนวยงานสนับสนุนดานสินเชื่อและเทคนิควิชาการใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป โดยใหขยายบทบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ใหการสนับสนุนเฉพาะเทศบาลเปนการ
ใหบริการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
หลักการ
1. เสริมสรางการกระจายความเจริญและอํานาจการบริหารจัดการไปสูภูมิภาคและทองถิ่น
2. เสริ มสร า งใหอ งคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น และชุ ม ชนเป น ผูมี บ ทบาทหลั กในการริ เริ่ ม สร า งสรรค
โครงการพัฒนาทองถิ่นในเชิงรุกที่อยูบนความรับผิดชอบของทองถิ่นเอง
3. กระจายเงินทุนไปยังทองถิ่นโดยใช สิน เชื่อเปน เครื่องมือซึ่งจะช วยใหองคกรปกครองส วนทองถิ่ น
เขาถึงสินเชื่อของภาคเอกชนไดในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการวางแผนการลงทุ น
วางแผนการเงิน และการบริหารจัดการโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อสนับสนุนทางเทคนิควิชาการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาเชิงรุก โดยใหสามารถ
ริเริ่มโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่ชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในพื้นที่ของตนเองได
3. เพื่อเปนแหลงเงินกูระยะยาวใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําโครงการลงทุนเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น โดยเนนใหทองถิ่นใชสินเชื่ออยางมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

-2หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุนเงินกู
หลักเกณฑการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ
2) มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจนและโปรงใส
3) มีความนาเชื่อถือในฐานะการเงิน
4) มีศักยภาพและมีผลงานในดานการจัดหา/จัดเก็บรายไดทองถิ่น
5) มีอัตราสวนภาระการชําระหนี้ไมเกินรอยละ 35 ของงบลงทุนเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ทั้งนี้ไมรวม
รายรับพิเศษ เชน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หลักเกณฑการสนับสนุนโครงการ
1) โครงการทุกประเภทตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนโครงการ
กองทุนหมุนเวียนตางๆ
2) เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ตอ งมีก ารเผยแพรขอมูลการกูเ งินใหแ กป ระชาชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นเปน เวลาอยางนอย
15 วัน กอนเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใหกูเงิน
4) โครงการที่ สภาขององคกรปกครองส วนทองถิ่น และผูวา ราชการจั งหวัดใหความเห็น ชอบหรือ
อนุมัติใหกูเงิน
5) โครงการที่ มีผลกระทบตอชุมชนหรือสิ่ งแวดลอม ตองไดรับการศึกษาผลกระทบตอสังคมหรือ
สิ่งแวดลอม และปจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเปดเผยตอสาธารณชน และตองจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6) โครงการที่มีความเปนไปไดทางการเงิน หรือมีแหลงรายไดอื่นที่นําจายชําระคืนเงินกู
ประเภทโครงการที่อยูในขายไดรับการสนับสนุน
1) โครงการเทศพาณิชย เชน สถานธนานุบาล ระบบประปา โรงแรมและอาคารที่พักอาศัย
2) โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมเมือง เชน ระบบกําจัดขยะ
ระบบกําจัดน้ําเสีย ถนน
3) โครงการปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารและพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต เช น อาคารสํ า นั ก งาน ตลาดสด
โรงฆาสัตว ทาเทียบเรือ ตลาดสินคาชุมชน สวนสาธารณะ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ
สถานีขนสง
4) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรม เชน การอนุรักษอาคารเกา การจัดสรางหอศิลปวัฒนธรรม
5) โครงการสงเสริมการศึกษา เชน โรงเรียน หองสมุด ศูนยเยาวชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6) โครงการอื่นๆ ยกเวน โครงการกองทุนหมุนเวียนตางๆ
เงื่อนไขเงินกู
1. วงเงินกู
2. ระยะเวลากู
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู
4. การชําระคืน
5. อัตราเบี้ยปรับ

ตามเกณฑของกระทรวงมหาดไทย
สูงสุดไมเกิน 10 ป
รอยละ 3.00 ตอป
ชําระปละ 1 ครั้ง
กรณีผิดนัดไมชําระหนี้ จะคิดเบี้ยปรับรอยละ 1 ตอป ของจํานวนเงินที่ผิดนัดไมชําระหนี้
(โดยมีระยะเวลาผอนผัน 30 วัน)
6. การชําระหนี้คืนกอนครบกําหนด จะคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2.0 ของยอดเงินกูคงเหลือ
เฉพาะกรณีที่ อปท. กูเงินรายใหม เพื่อชําระคืนหนี้เดิม (Refinance)

-37. เงื่อนไขอื่นๆ
(1) การจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินกูตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(2) เปดบัญชีเงินฝากไวที่ธนาคารออมสินสาขา สําหรับการรับโอนและจายชําระคืนเงินกู
(3) จัดตั้งผูประสานงานโครงการเพื่อการจัดเตรียมและดําเนินโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การอนุมัติวงเงินกู
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูกําหนดโครงการและจัดทําคําขอรับการสนับสนุนเงินกูมายังสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สวนสินเชื่อทองถิ่น จะรวบรวมขอมูลโครงการและจัดทํารายงานการวิเคราะหโครงการ
เงินกูนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู
ในการขอรับการสนับสนุนเงินกู องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะห
สิน เชื่อ ประกอบดว ย ข อ มูล รายละเอี ย ดโครงการ แบบและประมาณราคาค า ก อ สร า งโครงการ ประมาณการ
คา ดํา เนินการและดูแลรักษาผลประโยชนของโครงการ ขอมูลทั่วไปของท องถิ่ น งบแสดงฐานะการเงิน – การคลัง
เอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ์การใชที่ดินอันเปนที่ตั้งโครงการ เอกสารสรุปเวทีประชาคม รายงานประชุม
สภาทองถิ่นที่เห็นชอบใหดําเนินโครงการกูเงินและหนังสือจากผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบหรืออนุมัติใหกูเงิน
2. การประกวดราคาจัดซื้อจัดจางและนัดลงนามสัญญา
หลังจากไดรับอนุมัติวงเงินกู องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการประกวดราคาจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
ของทางราชการ และรายงานผลการประกวดราคาจัดซื้อจั ดจางมายังสํานักงานกองทุนพั ฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อ
จัดเตรียมสัญญากูเงินและนัดวันลงนามสัญญา
อนึ่ง ในกรณีที่ผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจาง มีราคาสูงเกินกวาวงเงินกูที่ สพม. อนุมัติไว และองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามประสงค จ ะขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น กู ตามวงเงิ น ที่ ป ระกวดราคาได จะต อ งนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกูใหมกอนการดําเนินงานตอไป
3. การลงนามสัญญา
การลงนามในสัญ ญาจัดซื้อจัดจางและสัญ ญากูเงิน จะดํา เนิน การลงนามพรอมกัน โดยสัญญาจัดซื้อ
จัดจางจะเปนการลงนามระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับผูขายหรือผูรับจาง สวนสัญญากูเงินเปนการลงนาม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค

