ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
พ.ศ. 2549
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงแก้ ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยโครงการลงทุนเพื่อ
สังคม พ.ศ. 2541 ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับแนวทางการบริ หารจัดการกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาคภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารโลก ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค1002/1978 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.
2502 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
กระทรวงการคลั งจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วย กองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค พ.ศ. 2549”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วนั ประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยโครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ.
2541 และให้ ใช้ ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารออมสิน
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้ อ 5 ให้ มีกองทุนเงินหมุนเวียนกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลัง เรียกว่า กองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภ าค เรี ยกโดยย่ อว่ า “RUDF” โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ เ งิ น กู้ แ ก่ อ งค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในการดําเนินโครงการลงทุนเพื่อสังคม
ข้ อ 6 เงินและทรัพย์สนิ ของ กพม. ประกอบด้ วย
(1) เงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้ วย โครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ. 2541
(2) เงินที่ได้ รับจากการชําระคืนหนี้เงินกู้

-2(3) เงินหรือทรัพย์สนิ ที่มีผ้ ูอทุ ศิ ให้
(4) รายได้ อ่นื ที่เกิดจากการดําเนินงานของ กพม.
(5) ดอกผลของเงินและทรัพย์สนิ ตาม (1)(2)(3)และ(4)
เงินของ กพม. ไม่ ต้องนําส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน เว้ นแต่ เมื่อมีนโยบายหรือ
เหตุอันควรกระทรวงการคลังจะกําหนดให้ นาํ ส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดินก็ได้
ข้ อ 7 ให้ ธนาคารเป็ นผู้จดั การและบริหาร กพม. และมีอาํ นาจวางระเบียบปฏิบตั ิ
ในการบริ หารจัดการ กพม. การเงิน การบัญชี และการพั สดุ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ตามข้ อ 5 และตามบันทึกข้ อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคาร
ข้ อ 8 ธนาคารปิ ดบัญชี กพม. ปี ละครั้งตามรอบปี งบประมาณ และจัดส่งงบการเงินพร้ อม
รายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้ สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในเก้ า
สิบวันนับจากวันปิ ดบัญชี พร้ อมทั้งส่งสําเนางบการเงินดังกล่าวให้ สาํ นักงานทราบ และเมื่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว ให้ ธนาคารส่งงบการเงินให้ สาํ นักงาน
ทราบด้ วย
ข้ อ 9 ให้ สาํ นักงานทําหน้ าที่กาํ กับดูแล ติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ กพม.
ข้ อ 10 วิ ธีป ฏิบั ติ อ่ ืน ใดที่มิ ไ ด้ กาํ หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติ ต ามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม
ข้ อ 11 ในกรณีท่ีมีความจําเป็ นต้ องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ ในระเบียบ
นี้ให้ ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้ อ 12 การดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้ วยโครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ. 2541 ที่ยังไม่แล้ วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ ให้ ธนาคารเป็ นผู้จัดการและบริหารกองทุนดังกล่าวต่อไปภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงาน
จนกว่าการดําเนินการแล้ วเสร็จ
ข้ อ 13 ให้ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ ากลุ่มภารกิจด้ านรายจ่ายและหนี้สนิ เป็ นผู้
รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(นายทนง พิทยะ)
รัฐมนรีว่าการกระทรวงการคลัง

