ชื่อ

:

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

ตำแหน่ง

:

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สือ่ สาร สป.

:

10411

โทรศัพท์

:

0-2580-0711

สถานที่ทำงาน :

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

วุฒิการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การดำรงตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ
พ.ศ. 2527

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พ.ศ. 2530

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พ.ศ. 2531

ประจำกองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ และรักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง

พ.ศ. 2533

บุคลากร 5 งานบรรจุและแต่งตั้ง 1 กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง

พ.ศ. 2537

เจ้าหน้าที่บริหารงานการคลัง 6 กองคลังส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2540

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานปกครอง 7 สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2541

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักบริหารงานทะเบียน

พ.ศ. 2545

นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2546

นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2548

นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2550

ผู้อำนวยการส่วน (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8) ส่วนปฏิบัติการพิเศษ
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

พ.ศ. 2550

ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8) กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

พ.ศ. 2551

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง

พ.ศ. 2551

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

พ.ศ. 2552

ปลัดจังหวัด (อำนวยการสูง) จังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ศ. 2554

ปลัดจังหวัด (อำนวยการสูง) จังหวัดสิงห์บุรี

พ.ศ. 2555

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประเภทตำแหน่ง บริหารระดับต้น

พ.ศ. 2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประเภทตำแหน่ง บริหารระดับสูง

พ.ศ. 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทตำแหน่ง บริหารระดับสูง

พ.ศ. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประเภทตำแหน่ง บริหารระดับสูง

ชื่อ
ตาแหน่ง
สื่อสาร สป.
โทรศัพท์

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
14114
0 2580 0730

สถานที่ทางาน

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดารงตาแหน่งทางราชการที่สาคัญ
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2564

บุคลากร 3 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
บุคลากร 4 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
นักวิชาการที่ดิน 5 สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ กรมที่ดิน
บุคลากร 6 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
บุคลากร 6ว กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
บุคลากร 7ว กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
นักวิชาการที่ดิน 8ว สานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี กรมที่ดิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ กรมที่ดิน (อานวยการต้น)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง กรมที่ดิน (อานวยการต้น)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน (อานวยการต้น)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส กรมที่ดิน (อานวยการสูง)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี กรมที่ดิน (อานวยการสูง)
ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน กรมที่ดิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชื่อ
ตาแหน่ง
สื่อสาร สป.
โทรศัพท์

นางสาวอโรชา นันทมนตรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
14112
0 2580 0713

สถานที่ทางาน

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วุฒิการศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดารงตาแหน่งทางราชการที่สาคัญ
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

เจ้าพนักงานปกครอง 3 อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เจ้าพนักงานปกครอง 4 ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี (ฝ่ายท้องถิ่น) จังหวัดนนทบุรี
เจ้าพนักงานปกครอง 5 ที่ทาการปกครองจังหวัดนนทบุรี (ฝ่ายท้องถิ่น) จังหวัดนนทบุรี
บุคลากร 6ว กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อานวยการต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อานวยการสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (อานวยการสูง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารต้น)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นักปกครองต้น)

ชื่อ
ตำแหน่ง
สื่อสาร สป.
โทรศัพท์

นายอภิชัย อร่ามศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
14113
0 2580 0730

สถานที่ทำงาน

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)

การดำรงตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2551
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๓

บุคลากร 3 กองการเจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน
ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

