รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครราชสีมา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
1 นางสาวจิตตาภา แสนปลื้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
061-6198924
2 นางสาวนฤมล พลคา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
094-5414662
3 นายอภินันท์ นาวายนต์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
095-6162982
4 นายจิรายุเล็กกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
090-1836889
5 นางสาวรติรส นามประเสริฐ
พนักงานทรัพยากรบุคคล
090-6839898
ที่ทาการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
6 นางสาวสมทรง เขียวเกษม
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
063-9038877
7 นายกฤต ฐิตศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
061-1712479
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
8 นางปุณยนุช ฉัตรธรรมกุล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ
061-9635453
9 นายสาราญ โชคคุณ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
089-6973155
10 นางสาวณัฐฐิรา หาสาสน์ศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
088-5838568
สานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
11 นางสาวศิริธร นนทวาสี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
081-8794153
12 นายบริพัฒน์ บุตรเต
พนักเครื่องคอมพิวเตอร์
089-7095702
13 นางสาวอมรรัตน์ อารักษ์สนอง
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
084-4986040
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
14 นางบุศรินทร์ พลรบ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
081-120-6466
15 นายอาทิตย์ อินเพ็ง
นักวิชาการพัฒนาการชุมชนปฏิบัติการ
086-825-5806
16 นางสาวสาริกา มีวิชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
080-825-4729
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
17 นางโสภา บุญยืน
พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
095-9958638
18 นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์ล้น
นักจัดการงานทั่วไปชานาญงาน
083-3700770
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
19 นางสาวธรรญอร นะคะยะ
นิติกร
20 นางสาวเมธาวี ผิวงาม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
21 นางวรัชยา สังสี
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
22 นางสาวภัศนันท์ ทองเสม
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
044-242172
23 นายคมกริช ภักดีจอหอ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
044-242172
24 นางสายสุดา พานย้อย
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
044-242172
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
25 นายณรงค์ยุทธ ยิ้มนอก
นักวิชาการศาสนาชานาญการ
098-2560158
26 นายวัชระ มั่นยืน
นักวิชาการศาสนาชานาญการ
081-7259755

27 นางปิยรัตน์ เอื้องคาประเสริฐ
นักวิชาการศาสนาชานาญการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
28 นายไพรัตน์ โคติเวทย์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
29 นางพรทิพย์ ทองดวง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
30 นางสาวจิรัชญา อาศัยสุน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
31 จ่าเอกหญิงศิริไพร สินประกอบ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
32 นาสาวศุภนิดา บารุงผล
นักวิชาการคลัง
33 นางสาว นิชารัศมิ์ นามคง
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
34 นางจุไรรัตน์ อุตสาหกุล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
35 นางผ่องศรี สิงหมารศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
36 นางสาวณัฐกานต์ เพ็งทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
37 นางสาวกุลธิดา แสนใจบาล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
38 นางพรรณราย บุญหลาย
นักวิชาการประมง
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
39 นางรวิภา ไชยสิทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
40 นายจารพัฒน์ ไตรพัฒนจรินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
41 นางจุฬารัตน์ ปุลลกิเน่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
42 นายสุบรรน บุตรศรีภูมิ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
43 นายวินัย วงษ์ด่านเจริญ
ปศุสัตว์อาเภอพิมาย
44 นางกนกพร อ่าทวยดา
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
45 นายปรพรรดิ จินดาพันธ์
นิติกรชานาญการ
46 นางอรอนงค์ เพชรมะดัน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
47 นางจาร คาสิม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
48 นางระเบียบ พลจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
49 นางสาวกนกลักษณ์ มูลขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
50 นางสาวอาพร จาปาโพธิ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
51 นางสาวฉันทนา ผิวทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
52 นายมารุต ทองประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
53 นางอาภา ชวนงูเหลือม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
54 นางสาวลดาวัลย์ รัมพณีนิล
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
55 นางสาวพรพิมล ไพศาลธรรม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

089-8640911
081-7183479
063-2187490
081-8745765
044-242215 ต่อ 316
044-242215 ต่อ 326
044-242215 ต่อ 320
063-5099415
088-1017726
081-2669599
065-2405714
088-5340947
086-5145112
063-3255635
080-1565178
081-8797989
081-9552995
086-3566987
089-9176364
0864681505
081-456-9620
097-949-3693
089-8491516
044353886
044353886
044353886
081-8787592
080-6547088

56 นางสาวชุติมา ดุริยจรรยา
พนักงานพิมพ์ระดับ ส.4
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
57 นางสาวนันทิยา วรธงไชย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
58 นางสาวกายจิต เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย นักวิชาการแรงงาน
59 นางสาวนารี วัลลา
พนักงานพัสดุ ส 3
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
60 นางสาวบูชา ชาญประเสริฐ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
61 นายพรเทพ ขุนโพธิ์
นักวิชาการแรงงาน
62 นางสุปรีดา บุญรัตน์
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
63 นางสาวสุปรีดิ์ สระฏัน
นักวิชาการประกันสังคม 4
66 นายกวีวัฒน์ บัวสาราญ
นักวิชาการแรงงาน
67 นางสาวศรุดา รัตนวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
68 นางสาวปรียานุช แต่งเมือง
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
69 นางสาวสุธิดารัตน์ พูนรัตนวิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เรือนจาสีคิ้ว
70 นางสาวฌานิศา เรือนจันนึก
นักทัณฑวิทยาชานาญการ
71 นางสุปราณี คาขวา
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
72 นายธนกร สังฆมณี
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
สานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
73 นายธนพล ถิรวัฒนวงษ์
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
74 นางสาวภาวิณี ธรรมศิริ
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
75 นางสาวนุชนารถ เต็งชัยกุล
นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
76 นางสาววศินี บูรณะกูล
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
77 นางสาววิษุดา จิตตยะโสธร
พนักงานคุมประพฤติ
78 นางสุณิชา ภาษะฐิติ
พนักงานพิมพ์ ส.4
สานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
79 นางอารีย์ ท่าลือ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
80 นางสาวปัทมาพร รอดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
81 นายพิทยา แสงรุ่ง
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
82 นายกษิดิศ บวกขุนทด
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
83 นางสาวละเอียด รักกุศล
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
84 นางกรรณิการ์ เสนา
นักวิชาการสถิติชานาญการพิเศษ
85 นายทรงพล บุญล้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
86 นายประเทือง ภูสะทด
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

064-8186051
085-5240539
081-5931160
093-5525050
097-3012509
098-3287952
089-8489036
081-9227110
091-0140784
044-958512
044-282030
044-282030
065-6498263
087-2452009
090-2618935
088-5543517
089-9042543
093-5450597
086-2470626
087-4343469
094-2581188
044-243161
044-243161
062-5944579
085-7772552
086-2298774
062-5193964
095-0515198
087-3752325

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
87 นางสาวชญากาณฑ์ เสือบุญ
นิติกร
88 นายปกรณ์ ริมประนาม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
89 นางนฤมล เพชรสูงเนิน
นักวิชาการพัสดุ
สานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
90 นางสาวทิวา กลั่นพุดซา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
91 นายกฤษณะ พรมพา
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
92 นางวรรณชิณี คะลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
93 นางสาวณัฐกฤตา จันทร์กฤษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
94 นางสาวมนัสวี ปิยากูล
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
95 นางสาวจีระนันท์ ศรีวงษ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
96 นางอนงรัตน์ จุฑาเพ็ชร์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
97 นายอาพล เอี่ยมสะอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
98 นางสาวสมคิด พงษ์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
99 นางสุพิชฌาย์ ภาคสันเทียะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
100 นางสาวกัญญารัตน์ สนิทพันธ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
101 นางนฤมล ประเสริฐ
เจ้าพนักงานขนส่งชานาญงาน
เรือนจาบัวใหญ่
102 นายสนทิญา แสนสีมนต์
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชานาญงาน
103 นายจักริน ศรีธรรมา
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
104 นายณรงค์ เมตตา
เจ้าพนักงานอบรมฯ ชานาญงาน

091-8273941
082-8744775
063-5987562
044-244130
044-244130
044-244130
044-252444
044-252444
044-252444
099-8910462
081-6690777
089-5785910
099-6464636
092-4292415
089-6260659
044-462347
092-5265651
081-1859079

