ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ประกอบด้วย
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์
นายจรรยา พูนพิพัฒน์
นายวันชัย รองพินิจ
นายจาลอง ทรงวิลาศ

ตาแหน่ง
นายกอบต.
รองนายกอบต.
รองนายกอบต.
เลขานายก

เบอร์โทร
081-9794677
086-7394839
081-7474373
084-7459542

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย ประกอบด้วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - สกุล
นายณัฎฐภรณ์ ยิ่งนคร
นายปรานอม วิหกฤทธิ์
นายฉลาด พรามนาค
นายเวช ธรรมโชติ
นายณรงค์ บุญอมร
นายอนุพงค์ ชูโลก
นายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์
นายวินัย ชูโลก
นายไมตรี ยอดมณี
นายพรชัย จุลแก้ว
นายนิคม สุขบาเพ็ญ
นายเอกรินทร์ อินทสาร

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ ม.1
สมาชิกสภาฯ ม.2
สมาชิกสภาฯ ม.2
สมาชิกสภาฯ ม.3
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.4
สมาชิกสภาฯ ม.5
สมาชิกสภาฯ ม.5
สมาชิกสภาฯ ม.6
ปลัดอบต. เลขานุการสภาฯ

เบอร์โทร
086-9454178
083-3906724
084-4663834
087-2782092
088-5018963
081-0770064
086-5948533
081-2704208
087-2826190
085-8810765
083-5059381
089-5935660

ข้อมูลบุคลากร อบต.นาทราย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ปัจจุบันมีจานวน 39 คน และส่วนราชการ จานวน 3 ส่วน ดังนี้
สังกัด
ลาดับ
ตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล
ระดับการศึกษา
ที่
สานักงานปลัด
1 ปลัดอบต.นาทราย
นายเอกรินทร์ อินทสาร
ปริญญาโท
2 รองปลัดอบต.นาทราย
นางกชพร แก้วขวัญ
ปริญญาโท
3 หัวหน้าสานักงานปลัด
นางนิศากร สุขบาเพ็ญ
ปริญญาโท
4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอารีวรรณ ปรีชาชาญ
ปริญญาโท
๕ นักวิชาการศึกษา
นางภัชรีย์ ศรีสมบัติ
ปริญญาตรี
6 นักพัฒนาชุมชน
นายปริเชษฐ์ เทพบุญศรี
ปริญญาโท
7 นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจันจิรา สุดปราง
ปริญญาโท
8 นักจัดการงานทั่วไป
นางจารึก เดชเดโช
ปริญญาตรี
9 นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชโลทร เพชรสงค์
ปริญญาโท
10 ครู
นางสาวิตรี จันพลโท
ปริญญาตรี
11 ครู
นางกันทิมา ช้างกลาง
ปริญญาตรี
12 ครู
นางกุสุมา ภักดี
ปริญญาตรี
13 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญญพัชร นพรัตน์
ปริญญาโท
14 ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายณัฐวัฒน์ พูลพิพัฒน์
ปริญญาตรี
15 ผช.นักวิชาการเกษตร
นางสาวสายวารี สุดสมบูรณ์
ปริญญาโท
16 ผช.บุคลากร
นางสาวอริญชย์ ณัฏฐวรรธนะ
ปริญญาโท
17 พนักงานขับรถยนต์
นายปรีชา ชุมธรรม
ปวช.
18 คนงานทั่วไป
นางบุญพา นาคสุวรรณ์
ม.6
19 ยาม
นายสัญญา กิมิฬาร์
ป.6
20 พนักงานขับรถขยะ
นายเสน่ห์ วาระเพียง
ป.6
21 คนงานประจารถขยะ
นายประวิง ศรีสงคราม
ป.6
22 คนงานประจารถขยะ
นายวินัย สุวรรณรัตน์
ป.6
23 คนงานประจารถขยะ
นายราชันย์ ภาระอาสม
ป.6
24 คนงานประจารถขยะ
นายชาญชัย ปรีชาชาญ
ปวส.
กองคลัง
25 ผู้อานวยการกองคลัง
นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง
ปริญญาโท
26 นักวิชาการเงินและบัญชี
นางปิยนันท์ เขียวบุญจันทร์
ปริญญาตรี
27 นักวิชาการคลัง
นางสาววิมล เลิศสอนจิตต์
ปริญญาตรี
28 เจ้าพนักงานพัสดุ
นางโสภา เวชนุสิทธิ์
ปริญญาตรี
29 เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิตยา ไกรนุกูล
ปริญญาตรี
30 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวปวีณา ไตรรัตน์
ปริญญาโท
31 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์ไพรพฤกษ์
ปวส.
32 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวอรนุช บุญเรืองฤทธิ์
ปวส.

สังกัด
กองช่าง

ลาดับ
ที่
33
34
35
36
37
38
39

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผช.จพง.ธุรการ
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา

ชื่อ – สกุล
นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง
นายเทิดพงศ์ กาฬคลอด
นางสาวอาไพ ปรางเพชร์
นายสายัณห์ รองพินิจ
นายบุญยัง หมื่นนคร
นายนราธิป ชุมธรรม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ม.3
ป.6
ป.6

