
ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค (สพม.)  
Regional Urban Development Fund Office (RUDF)     



วิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศไทย ปี 2540 

• เศรษฐกิจ ตกต  ำ 

• งบประมำณ ไม่เพียงพอ 

• มุ่งพัฒนำชุมชนทั้งในเมือง 

      และชนบท 
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การพฒันาชุมชนเมืองและชนบท 



• จัดตั้งโดย กระทรวงกำรคลัง ตำมมตคิณะรฐัมนตรี 
เมื อ พ.ศ. 2541 ภำยใต้โครงกำรลงทุนเพื อสังคม  

• มอบหมำยให้ธนำคำรออมสิน บริหำรจัดกำรของ
กองทุนพัฒนำเมือง 

• เพื อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยำวให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น (อปท.) 

• ให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิควิชำกำรในกำรจัดท ำ
โครงกำรแก่ อปท.  

กองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค (กพม.) 



• ส ำนักงำนกองทุนเพื อสังคม ด ำเนนิงำนระหว่ำง ปี 2541 – 2546 โดยใช้
เงินทนุของ กพม. 

• กระทรวงกำรคลัง ให้ธนำคำรออมสินจัดตั้งส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมือง
ในภูมิภำค ในปี 2547 เพื อบริหำรจัดกำร กพม.  

• ให้ กพม. ปล่อยกู้ร่วมกับธนำคำรออมสิน (วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท) ใน
ลักษณะ Syndication Loan ตำมหลักเกณฑ์ของ กพม.  

• สัดส่วนเงินที จะน ำปล่อยกู้ร่วมระหว่ำง กพม. : ธนำคำรออมสิน เท่ำกับ 
20 : 80   

• ขยำยกำรสนับสนุนใหค้รอบคลุมถึงโครงกำรที ไม่มีรำยได้ และให้กำร
สนับสนุนสินเชื อแก่ อปท. ทุกรูปแบบ  

ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค (สพม.) 



สพม. 

กพม. 
(425.88 ลบ.) 

GSB 
(427.85 ลบ.) 

อปท. 
เงินต้น เงินต้นและดอกเบี้ย 

วงเงินและสดัส่วนการปล่อยกูร่้วม 



กรรมการผูจ้ดัการ 

สายสินเช่ือพฒันาทอ้งถิ่น ( 9 คน) สายสนับสนุนการปฏิบตัิงาน ( 8 คน) 

เลขานุการ ( 1 คน) 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค 

อธส. เป็นประธาน 

คณะอนุกรรมการสินเช่ือกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค 

 รธส.ลฐ. (คุณนงเยาว)์ เป็นประธาน 

โครงสรา้ง สพม. 

ปัจจุบัน สพม. มีพนักงำน 19 คน 



1. เสริมสร้ำงกำรกระจำยควำมเจริญและอ ำนำจ  กำร
บริหำรจัดกำรไปสู่ภูมิภำคและท้องถิ น 

หลกัการ 

2. เสริมสร้ำงให้ อปท. และชุมชน มีบทบำทในกำรพัฒนำ
ท้องถิ นร่วมกันในเชิงรุก 

3. กระจำยเงินทุนไปยังท้องถิ น โดยใช้สินเชื อเป็นเครื องมือ 



วตัถุประสงค ์ 

1. เพื อพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ อปท. ในกำร               
วำงแผนกำรลงทุน 

2. เพื อสนับสนุนทำงเทคนิควิชำกำรให้แก่ อปท.  

3. เพื อเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยำวให้แก่ อปท.  



1. โครงกำรทุกประเภทตำมอ ำนำจหน้ำที ของ  
 อปท. ยกเว้น ซื้อที ดินว่ำงเปล่ำ โครงกำรกองทุน
หมุนเวียน  

หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนโครงการ  

2. โครงกำรที สภำท้องถิ นและคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กลั นกรองกำรกู้เงินของจังหวัดเห็นชอบในกำรกู้เงิน 



3. โครงกำรที มีผลกระทบต่อชุมชน ต้องได้รับกำร
สนับสนุนจำกชุมชนโดยผ่ำนเวทีประชำคม 

4.  โครงกำรที มีควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน   
 หรือมีแหล่งรำยได้อื นน ำมำจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ 









1. วงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับฐำนะกำรคลังของ อปท. โดยค ำนวณ
จำกภำระหนี้ต่อปีรวมภำระหนี้เดิมไม่เกิน ร้อยละ 35 
ของงบเพื อกำรพัฒนำ (เฉลี ยย้อนหลัง 3 ปี) 

วงเงินและเง่ือนไขเงินกู ้

2. ระยะเวลำกู้  สูงสุดไม่เกิน 10 ปี รวมระยะเวลำ 
 ปลอดช ำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี     



3. อัตรำดอกเบี้ย / ปรับปรุงใหม ่

3.1 ภำยใต้กำรปล่อยกู้ร่วมกัน (Syndicated Loan) 
ระหว่ำง สพม. ร่วมกบั ฝ่ำยสินเชื อสหกรณ์และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น ธนำคำรออมสิน 

        - อัตรำดอกเบี้ย พิเศษ ร้อยละ  3.00 ต่อปี 

        - เงื อนไข อปท. ต้องมีเงินฝำกกับธนำคำรออมสิน 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 (ครึ งหนึ ง) ของวงเงินกู้ 



3.2 กรณีไม่มีเงินฝำก (ใช้เงินกู้จำก สพม.)  

-  คิด MLR ธนำคำรออมสิน – ไม่เกิน 3.25 (ปัจจุบัน
เท่ำกับร้อยละ 3.45) 

-  อัตรำดอกเบี้ยขั้นต  ำ  ไม่ต  ำกว่ำ ร้อยละ  3.30 



4. กำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง (ช ำระทุก
งวด  6 เดือน) โดยช ำระเงินต้นเท่ำกันทุกงวด 

5. เงื อนไขอื นๆ  

 - อปท. ต้องเปิดบัญชีเงินฝำกไว้ที ธนำคำรออมสินสำขำ
เพื อรับโอนเงินกู้และช ำระคืนเงินกู้ 

 - อปท. ต้องด ำรงเงินฝำกไว้ที ธนำคำรออมสินสำขำ ใน
กรณีใช้ดอกเบี้ยเงินกู้อ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก  

- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงปฏิบัติตำมระเบียบรำชกำร 





แนวทางการด าเนินงานปล่อยกูร่้วม 

1. วงเงินกู้ในส่วนที เงินฝำกค้ ำประกัน ใช้เงินกู้
จำกธนำคำรออมสิน คิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้
เท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก + 1.50% ต่อปี 

2.วงเงินกู้ในส่วนที ไม่มีเงินฝำกค้ ำประกัน ใช้เงินกู้
จำก สพม. คิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เท่ำกับ MLR 
(ธนำคำรออมสิน) – ไม่เกิน 3.25% ต่อปี 



3. วงเงินกู้ร่วมระหว่ำง ธ.ออมสิน กับ สพม.  

    - ก ำหนดวงเงินกู้ของ ธ.ออมสิน และ สพม. ร่วมกัน 
ระหว่ำงฝ่ำยสินเชื อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น กับ สพม. 

    - พิจำรณำเป็นรำยๆ ไป 

    - เพื อก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ร่วมให้แข่งขันกับ
สถำบันกำรเงินอื นได้ 



4. กำรด ำเนินงำนด้ำนอื นๆ เช่น กำรขออนุมัติ
วงเงินกู้ กำรลงนำมสัญญำกู้เงิน กำรเบิกจ่ำย
และรับช ำระคืนเงินกู้ ด ำเนินกำรภำยใต้
หลักเกณฑ์และเงื อนไขของแต่ละหน่วยงำน 
ภำยในวงเงินกู้ที ได้ก ำหนดร่วมกันตำมข้อ 3. 



แนวทำงกำรท ำงำนของสำขำ 

   ติดต่อ/ประชำสัมพันธ์ผู้บริหำร อปท. ทรำบถึง
เงื อนไขและอัตรำดอกเบี้ยในกำรใช้เงินกู้ร่วม 

   หำกมี อปท. สนใจใช้สินเชื อ แจ้งมำยังฝ่ำยสินเชื อ
สหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

     น ำเสนอเงื อนไขกำรสนับสนุนสินเชื อจำกฝ่ำย
สินเชื อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น แจ้ง
ให้ อปท. พิจำรณำ 



ผลที คำดว่ำสำขำจะได้รับ 

   สำมำรถแข่งขันอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ลูกค้ำ 
อปท. กับสถำบันกำรเงินอื นได้ 

     เพิ มโอกำสในกำรขยำยสินเชื อและเงินฝำกจำก 
อปท. มำกขึ้น  

      สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำรำยย่อยจำกพนักงำน 
อปท. ที ใช้สินเชื อมำกขึ้น 

      บรรลุวิสัยทัศน์ของ ธนำคำรออมสิน 



แผนท่ี สพม. 



ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมิภำค 

460/2-4 ถ.รำชวิถี แขวงทุ่งพญำไท 

เขตรำชเทวี กรุงเทพ 10400 

โทรศัพท์ 0-2248-2691- 2  

โทรสำร 0-2248-2693-4 

Website : http://www.rudf.or.th 



ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำเมืองในภูมภิำค       


