




รายชื่อส่วนราชการ
ล ำดบั เรยีน  (ก) ชื่อทุนหมนุเวียน

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย กองทนุสนับสนุนกำรวิจัย
2 ผู้จัดกำรกองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ กองทนุเพื่อกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
4 ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัมำตรวิทยำแหง่ชำติ กองทนุเพื่อกำรพัฒนำระบบมำตรวิทยำ
5 ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยระบบสำธำรณสุข กองทนุเพื่อกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข
6 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กองทนุส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
7 เลขำธิกำรสถำบนัพระปกเกล้ำ กองทนุเพื่อกำรพัฒนำและเผยแพร่ประชำธิปไตย
8 เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เงินทนุหมุนเวียนส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ
9 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เงินทนุหมุนเวียนเพื่อพัฒนำกฎหมำย

10 ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแหง่ประเทศไทย กองทนุพัฒนำกำรกีฬำแหง่ชำติ
11 ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแหง่ประเทศไทย กองทนุกีฬำมวย
12 ผู้บญัชำกำรฐำนทพัเรือสัตหบี เงินทนุหมุนเวียนเพื่อกำรบริหำรทำ่เรือพำณิชย์สัตหบี-กองทพัเรือ
13 เจ้ำกรมแผนที่ทหำร เงินทนุหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ำยทำงอำกำศ
14 ผู้อ ำนวยกำรโรงงำนเภสัชกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมปอ้งกันประเทศและพลังงำนทหำร เงินทนุหมุนเวียนโรงงำนเภสัชกรรมทหำร
15 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรอุตสำหกรรมปอ้งกันประเทศและพลังงำนทหำร เงินทนุหมุนเวียนอุตสำหกรรมปอ้งกันประเทศ
16 ผู้อ ำนวยกำรโรงงำนวัตถุระเบดิทหำร กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมปอ้งกันประเทศและพลังงำนทหำร เงินทนุหมุนเวียนโรงงำนผลิตวัตถุระเบดิทหำร
17 ผู้บญัชำกำรศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ ศูนย์กำรอุตสำหกรรมปอ้งกันประเทศและพลังงำนทหำร เงินทนุหมุนเวียนศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ
18 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เงินทนุหมุนเวียนโรงงำนในอำรักษ์
19 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กองทนุเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ
20 เลขำธิกำร ก.ค.ศ. เงินทนุหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปญัหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
21 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทนุสงเครำะหเ์กษตรกร
22 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทนุหมุนเวียนเพื่อกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน
23 อธิบดีกรมชลประทำน เงินทนุหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำน
24 อธิบดีกรมชลประทำน กองทนุจัดรูปที่ดิน
25 อธิบดีกรมประมง เงินทนุหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุป์ลำ พันธุก์ุ้ง และพันธุสั์ตว์น้ ำอื่น ๆ
26 อธิบดีกรมปศุสัตว์ เงินทนุหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย
27 อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร เงินทนุหมุนเวียนยำงพำรำ
28 อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร เงินทนุหมุนเวียนในกำรผลิตเชื้อไรโซเบยีม
29 อธิบดีกรมกำรข้ำว เงินทนุหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยำยพันธุพ์ืช
30 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองทนุพัฒนำสหกรณ์ 
31 เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   กองทนุกำรปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
32 เลขำธิกำรส ำนักงำนกองทนุฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร กองทนุฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
33 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก เงินทนุหมุนเวียนเพื่อจัดท ำแผ่นปำ้ยทะเบยีนรถ
34 อธิบดีกรมกำรบนิพลเรือน เงินทนุหมุนเวียนกรมกำรบนิพลเรือน
35 อธิบดีกรมทำงหลวง เงินทนุค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง
36 อธิบดีกรมทำงหลวง เงินทนุหมุนเวียนค่ำเคร่ืองจักรกลของกรมทำงหลวง
37 อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง เงินทนุหมุนเวียนสถำนแสดงพันธุสั์ตว์น้ ำ จังหวัดภเูก็ต
38 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กองทนุเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
39 ผู้อ ำนวยกำรสถำบนับริหำรกองทนุพลังงำน กองทนุน้ ำมันเชื้อเพลิง
40 อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน กองทนุรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
41 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กองทนุส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
42 อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง กองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
43 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมยำเสพติด กองทนุปอ้งกันและปรำบปรำมยำเสพติด
44 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กองทนุเพื่อช่วยเหลือคนหำงำนไปท ำงำนในต่ำงประเทศ
45 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กองทนุเพื่อผู้รับงำนไปท ำที่บำ้น
46 อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กองทนุพัฒนำฝีมือแรงงำน
47 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กองทนุเพื่อผู้ใช้แรงงำน
48 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กองทนุควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
49 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กองทนุสงเครำะหลู์กจ้ำง
50 เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม กองทนุประกันสังคม
51 เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม กองทนุเงินทดแทน
52 อธิบดีกรมศิลปำกร เงินทนุหมุนเวียนกำรสังคีต
53 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทนุส่งเสริมงำนวัฒนธรรม
54 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทนุส่งเสริมงำนวัฒนธรรมจังหวัด
55 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เงินทนุหมุนเวียนยำเสพติด
56 เลขำธิกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแหง่ชำติ กองทนุหลักประกันสุขภำพแหง่ชำติ
57 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทนุอ้อยและน้ ำตำลทรำย กองทนุอ้อยและน้ ำตำลทรำย
58 เลขำธิกำรรำชบณัฑิตยสถำน เงินทนุหมุนเวียนกำรพิมพ์หนังสือพจนำนุกรมและเอกสำรทำงวิชำกำร
59 เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เงินทนุหมุนเวียนเพื่อใหข้้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรกู้ยืมเพื่อช ำระหนี้สิน
60 เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กองทนุส่ิงแวดล้อม
61 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง กองทนุเพื่อกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง



ล ำดบั เรยีน  (ก) ชื่อทุนหมนุเวียน
62 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เงินทนุหมุนเวียนเพื่อพัฒนำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 
63 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม เงินทนุหมุนเวียนเพื่อกำรส่งเสริมอำชีพอุตสำหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย
64 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก กองทนุเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใช้รถใช้ถนน
65 เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กองทนุปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ
66 อธิบดีกรมพัฒนำกำรแพทย์ แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กองทนุภมูิปญัญำกำรแพทย์แผนไทย
67 อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กองทนุส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
68 อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กองทนุคุ้มครองเด็ก
69 อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กองทนุผู้สูงอำยุ
70 อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล กองทนุพัฒนำน้ ำบำดำล
71 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทนุคุ้มครองพันธุพ์ืช
72 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทนุหมู่บำ้นและชุมชนเมืองแหง่ชำติ กองทนุหมู่บำ้นและชุมชนเมืองแหง่ชำติ
73 อธิบดีกรมกำรศำสนำ กองทนุส ำหรับผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์
74 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กองทนุยุติธรรม
75 ผู้บญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ กองทนุเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
76 อธิบดีกรมกำรศำสนำ กองทนุส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
77 เลขำธิกำรส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง กองทนุพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง
78 ผู้อ ำนวยกำรกองทนุสงเครำะห์ กองทนุสงเครำะห์
79 เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กองทนุส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
80 ปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ กองทนุเพื่อส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยวไทย
81 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กองทนุส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
82 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กองทนุเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร
83 เจ้ำกรมกำรอุตสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมปอ้งกันประเทศและพลังงำนทหำร เงินทนุหมุนเวียนโรงงำนแบตเตอร่ีทหำร 
84 อธิบดีกรมกำรทอ่งเที่ยว กองทนุคุ้มครองธุรกิจน ำเที่ยว
85 เลขำธิกำรสถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชำติ กองทนุกำรแพทย์ฉุกเฉิน
86 อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี กองทนุจัดกำรซำกดึกด ำบรรพ์
87 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กองทนุส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร
88 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทนุส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
89 ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแหง่ประเทศไทย กองทนุส่งเสริมกีฬำอำชีพ
90 ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กองทนุเพื่อกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
91 เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน กองทนุพัฒนำไฟฟ้ำ
92 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กองทนุพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
93 เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี กองทนุพัฒนำบทบำทสตรี
94 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กองทนุกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
95 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กองทนุต้ังตัวได้
96 เลขำธกิำรนำยกรัฐมนตรี กองทนุส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
97 เลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร กองทนุเพื่อผู้เคยเปน็สมำชิกรัฐสภำ
98 อธิบดีกรมศิลปำกร กองทนุส่งเสริมงำนจดหมำยเหตุ
99 อธิบดีกรมธนำรักษ์ กองทนุพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของรัฐ

100 อธิบดีกรมธนำรักษ์ เงินทนุหมุนเวียนกำรแสดงเหรียญกษำปณ์และเงินตรำไทย
101 อธิบดีกรมธนำรักษ์ เงินทนุหมุนเวียนกำรผลิตเหรียญกษำปณ์และกำรท ำของ
102 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กองทนุส ำหรับพนักงำนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ
103 ผู้จัดกำรกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
104 ผู้จัดกำรกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กองทนุเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต 
105 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กองทนุบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ
106 เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั กองทนุทดแทนผู้ประสบภยั
107 ผู้จัดกำรกองทนุประกันชีวิต กองทนุประกันชีวิต
108 ผู้จัดกำรกองทนุประกันวินำศภยั กองทนุประกันวินำศภยั
109 เลขำธิกำรคณะกรรมกำร กบข. กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
110 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกองทนุกำรออมแหง่ชำติ กองทนุกำรออมแหง่ชำติ
111 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กองทนุส่งเสริมกำรประกันภยัพิบติั
112 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กองทนุส่งเสริมกำรใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกิจกำรของรัฐ 
113 ปลัดกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ กองทนุช่วยเหลือเยียวยำนักทอ่งเที่ยวชำวต่ำงชำติ


