ดร.สุจินต ไชยชุมศักดิ์
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
ชื่อ :
ดร.สุจินต ไชยชุมศักดิ์
ตําแหนง : ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
สื่อสาร สป. : 10411
โทรศัพท : 0-2580-0711
สถานที่ทํางาน :
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
ประวัติการศึกษา
- เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2527
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประวัติการรับราชการ
- 15 มิ.ย. 2527 เริ่มรับราชการในตําแหนง ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 3) อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
- 30 ก.ย. 2530 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 4) อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
- 15 ก.พ. 2531 ประจํากองอัตรากําลังและสงเสริมสมรรถภาพ และรักษาการใน
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 สํานักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง
- 1 ธ.ค. 2533 บุคลากร 5 งานบรรจุและแตงตั้ง 1 กองอัตรากําลังและสงเสริมสมรรถภาพ
กรมการปกครอง
- 3 ม.ค. 2537 เจาหนาที่บริหารงานการคลัง 6 กองคลังสวนทองถิ่น
- 24 พ.ย.2540 เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 7 สํานักบริหารการปกครองทองที่

- 9 พ.ย. 2541 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 สํานักบริหารการทะเบียน
- 23 ธ.ค. 2545 นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 8) อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
- 16 ต.ค. 2546 นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 8) อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- 25 ก.ค. 2548 นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 8) อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- 18 มิ.ย.2550 ผูอํานวยการสวน(เจาหนาที่บริหารงานปกครอง 8) สวนปฎิบัติการพิเศษ สํานัก
อํานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
- 24 ต.ค.2550 ผูอํานวยการกอง (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8) กองวิชาการและ
แผนงาน กรมการปกครอง
- 27 พ.ย. 2551 รักษาการในตําแหนง ผูตรวจราชการ กรมการปกครอง
- 28 พ.ย. 2551 ผูตรวจราชการกรมการปกครอง
- 9 พ.ย. 2552 ปลัดจังหวัด (อํานวยการสูง) จังหวัดอํานาจเจริญ
- 24 ม.ค. 2554 ปลัดจังหวัด (อํานวยการสูง) จังหวัดสิงหบุรี
- 7 ธ.ค. 2555 รองผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ประเภทตําแหนง บริหารระดับตน
- 1 ต.ค. 2558 ผูวาราชการจังหวัดนครนายก ประเภทตําแหนง บริหารระดับสูง
- 1 ต.ค. 2559 ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทตําแหนง บริหารระดับสูง
- 1 ต.ค. 2562 ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี ประเภทตําแหนง บริหารระดับสูง
ประวัติการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2560

นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
------------------------------วัน เดือน ปี เกิ ด

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘.

ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
วุฒิการศึกษา
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสาหรับนักบริหาร (EPA))

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๘๐ ๐๗๓๐
ประวัติการฝึ กอบรม
5 มิ.ย. 2548 – 5 ส.ค. 2548
นักบริหารงานทีด่ นิ ระดับสูง (นทส.) รุ่นที่ 24
11 พ.ค. 2559 – 21 ก.ค. 2550 การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่นที่ 2
1 พ.ค. 2551 – 13 มิ.ย. 2551 โครงการสร้างนักวิจยั (ต้นกล้าวิจยั ) รุ่นที่ 3
25 เม.ย. 2559 – 5 ส.ค. 2559
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุน่ ที่ 66
การดารงตาแหน่ งทางราชการที่สาคัญ
ก.ค. 2534 – ก.ย. 2543
นักวิชาการทีด่ นิ 3 – 6ว
ก.ย. 2543 – ส.ค. 2547
นิตกิ ร 6ว – 7ว กองนิตกิ าร
ส.ค. 2547 – ธ.ค. 2551
นิตกิ ร 8ว กองนิตกิ าร
ธ.ค. 2551 – ม.ค. 2556
นิตกิ รชานาญการพิเศษ สานักกฎหมาย (กองนิตกิ าร)
21 ม.ค. 2556 – 27 เม.ย. 2557 เจ้าพนักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
28 เม.ย. 2557 – 29 มี.ค. 2558 เลขานุการกรม กรมทีด่ นิ
30 มี.ค. 2558 – 18 ต.ค. 2558 เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดอุทยั ธานี
19 ต.ค. 2558 – 27 พ.ย. 2559 เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28 พ.ย. 2559 – 7 ต.ค. 2561
ผูต้ รวจราชการกรม กรมทีด่ นิ
8 ต.ค. 2561 – ปั จจุบนั
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุร ี
เครื่องราชอิ สริ ยาภรณ์
ป.ม.

นางสาวอโรชา นันทมนตรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ : นางสาวอโรชา นันทมนตรี
ตาแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
สื่อสาร สป. : 14112
โทรศัพท์ : 0-2580-0713
สถานที่ทางาน : ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การดารงตาแหน่งทางราชการที่สาคัญ : พ.ศ. 2539 ปลัดอาเภอ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2540 ปลัดอาเภอ เจ้าพนักงานปกครอง 4 อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2542 เจ้าพนักงานปกครอง 5 ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2561 ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.
พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์

๐๒ ๕๘๐ ๐๗๓๐

