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ควำมเป็นมำ 
รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2541 อนุมัติให้กระทรวงกำรคลังก่อตั้งกองทุน

พัฒนำเมืองในภูมิภำค (กพม.) หรือ Regional  Urban  Development  Fund (RUDF) ขึ้นภำยใต้โครงกำร
ลงทุนเพื ่อสังคม หรือ Social Investment Project (SIP) เพื ่อเป็นแหล่งเง ินทุนระยะยำวให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้กู้ยืมไปพัฒนำท้องถิ่น และกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินจัดตั้ง
ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม หรือ Social Fund Office (SOFO) ขึ้นโดยเป็นหน่วยงานอิสระ สังกัดธนาคารออมสิน 
เพื่อเป็นหน่วยงานและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

กองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค เริ่มเปิดด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2541 และเสร็จสิ้น
กำรด ำเนินงำนตำมกรอบโครงกำรลงทุนเพื่อสังคม (SIP) เมื่อปลำยปี 2547 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่า
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเมืองในเชิงรุก ด้วยการริเริ่มจัดท า
โครงการลงทุนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่ใช้สินเชื่อเป็นเครื่องมือ เพื่อให้ทันต่อความจ าเป็นและความต้องการของ
ท้องถิ่นด้วยตนเอง จนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าถึงสินเชื่อภาคเอกชนได้ 

ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินงำน ตำมกรอบโครงกำรลงทุนเพื่อสังคม  กระทรวงกำรคลังในฐำนะผู้
ก่อตั้งกองทุนฯ ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำระบบสินเชื่อท้องถิ่นในประเทศไทย จึงเห็นชอบให้ธนำคำร
ออมสินจัดตั้งส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค (สพม.) หรือ Regional Urban Development Fund 
Office (RUDF Office) ขึ้นแทน ส ำนักงำนกองทุนเพื่อสังคมที่ปิดตัวลง เพื่อท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน
พัฒนำเมืองในภูมิภำค และด าเนินบทบาทในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านสินเชื่อและเทคนิควิชาการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยให้ขยายบทบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ให้การสนับสนุนเฉพาะเทศบาลเป็นการ
ให้บริกำรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 
หลักกำร 

1. เสริมสร้างการกระจายความเจริญและอ านาจการบริหารจัดการไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการริเริ่มสร้างสรรค์  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงรุกที่อยู่บนความรับผิดชอบของท้องถิ่นเอง 
3. กระจายเงินทุนไปยังท้องถิ่นโดยใช้สินเชื่อเป็นเครื่องมือซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เข้าถึงสินเชื่อของภาคเอกชนได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนการลงทุน  
วางแผนการเงิน และการบริหารจัดการโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพื่อสนับสนุนทางเทคนิควิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเชิงรุก โดยให้สามารถ
ริเริ่มโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในพื้นที่ของตนเองได้ 

3. เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าโครงการลงทุนเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นใช้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 



 
 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรสนับสนุนเงินกู้ 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
2) มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจนและโปร่งใส 
3) มีความน่าเชื่อถือในฐานะการเงิน 
4) มีศักยภาพและมีผลงานในด้านการจัดหา/จัดเก็บรายได้ท้องถิ่น 

 

หลักเกณฑ์ของโครงกำรลงทุน  
โครงการลงทุนที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นโครงการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) ไม่เป็นโครงการที่ด าเนินการแข่งขันกับเอกชน 
4) ไม่เป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย ทัศนศึกษาดูงาน หรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม 
5) ไม่เป็นโครงการที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
6) โครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการศึกษาผลกระทบต่อสังคมหรือ

สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเปิดเผยต่อสาธารณชน และต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

ประเภทโครงกำรที่อยู่ในข่ำยได้รับกำรสนับสนุน 
1) โครงการเทศพาณิชย์  เช่น  สถานธนานุบาล  ระบบประปา  โรงแรมและอาคารที่พักอาศัย 
2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเมือง  เช่น  ระบบก าจัดขยะ  

ระบบก าจัดน้ าเสีย  ถนน 
3) โครงการปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิต   เช่น  อาคารส านักงาน  ตลาดสด        

โรงฆ่าสัตว์  ท่าเทียบเรือ  ตลาดสินค้าชุมชน  สวนสาธารณะ  การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์  
สถานีขนส่ง 

4) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม   เช่น   การอนุรักษ์อาคารเก่า   การจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรม 
5) โครงการส่งเสริมการศึกษา  เช่น  โรงเรียน  ห้องสมุด  ศูนย์เยาวชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6) โครงการอ่ืนๆ  ยกเว้น  โครงการกองทุนหมุนเวียนต่างๆ 

 
เงื่อนไขเงินกู้ 

1. วงเงินกู้ พิจารณาจากภาระช าระหนี้ไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้เฉลี่ย 3 ป ี         
(ค านวณจากประมาณการรายได้ตามเอกสารงบประมาณท้องถิ่นในปีที่กู้
เงิน และรายได้ย้อนหลังสองปี) 

2. ระยะเวลำกู้ สูงสุดไม่เกิน 10 ปี   
3. อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ คงที่ร้อยละ   2.49  ต่อปี 
4. กำรช ำระคืน ช าระปีละ 1 ครั้ง  
5. อัตรำเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดไม่ช าระหนี้ จะคิดเบี้ยปรับร้อยละ 1 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ผิด

นัดไม่ช าระหนี้  (โดยมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน) 
 
 



 
 

 
6. กำรช ำระหนี้คืนก่อนครบก ำหนด    จะคิดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 2.0 ของยอดเงินกู้คงเหลือ  

 เฉพาะกรณีที่ อปท. กู้เงินรายใหม่ เพื่อช าระคืนหนี้เดิม     
(Refinance) 

7. เงื่อนไขอื่นๆ 
(1) การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินกู้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(2) เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคารออมสินสาขา ส าหรับการรับโอนและจ่ายช าระคืนเงินกู้ 
(3) จัดตั้งผู้ประสานงานโครงการเพื่อการจัดเตรียมและด าเนินโครงการ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

1. กำรอนุมัติวงเงินกู้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ก าหนดโครงการและจัดท าค าขอรับการสนับสนุนเงินกู้มายังส านักงาน

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ส่วนสินเชื่อท้องถิ่น จะรวบรวมข้อมูลโครงการและจัดท ารายงานการวิเคราะห์โครงการ
เงินกู้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ 

ในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สินเชื่อ ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดโครงการ แบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ ประมาณการ
ค่าด าเนินการและดูแลรักษาผลประโยชน์ของโครงการ ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น งบแสดงฐานะการเงิน – การคลัง 
เอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ์การใช้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโครงการ  เอกสารสรุปเวทีประชาคม  รายงานประชุม
สภาท้องถิ่นที่เห็นชอบให้ด าเนินโครงการกู้เงินและหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรืออนุมัติให้กู้เงิน 

 
2. กำรประกวดรำคำจัดซื้อจัดจ้ำงและนัดลงนำมสัญญำ 
หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินกู้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบยีบ

ของทางราชการ  และรายงานผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างมายังส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อ
จัดเตรียมสัญญากู้เงินและนัดวันลงนามสัญญา 

อนึ่ง  ในกรณีที่ผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง  มีราคาสูงเกินกว่าวงเงินกู้ที่ สพม. อนุมัติไว้ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ตามวงเงินที่ประกวดราคาได้ จะต้องน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ใหม่ก่อนการด าเนินงานต่อไป 

 
3. กำรลงนำมสัญญำ 
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสัญญากู้เงิน  จะด าเนินการลงนามพร้อมกัน  โดยสัญญา จัดซื้อ

จัดจ้างจะเป็นการลงนามระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ส่วนสัญญากู้เงินเป็นการลงนาม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

 
 
 


