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นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี

วัน เดือน ปี เกิด
24 กันยายน 2505
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
สถานภาพครอบครัว สมรส
วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยมดีเยี่ยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรม
• หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2559
• หลักสูตรพัฒนาการทางการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
• หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2554
• หลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2553
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่
11 พ.ศ. 2551
• หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2545
• หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2539
• หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ 91 พ.ศ. 2531
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การดํารงตําแหน่งทางราชการทีส่ ําคัญ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ต.ค. 2558-ปัจจุบนั ผูว้ ่าราชการจังหวัดนนทบุรี
1 ต.ค. 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
1 ต.ค. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
17 ต.ค. 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
25 มิ.ย. 2555 รองผู้อาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี (อีกตําแหน่งหนึ่ง)
2 เม.ย. 2555 ที่ปรึกษาด้ านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
30 พ.ย. 2554 ผู้อาํ นวยการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สํานักนายกรัฐมนตรี (อีกตําแหน่งหนึ่ง)
16 ก.พ. 2553 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
16 ต.ค. 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
2 ต.ค. 2551 ผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
18 ต.ค. 2549 ผู้อาํ นวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
18 ก.พ. 2548 ผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน(9 ชช)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2 ต.ค. 2546 หัวหน้ ากลุ่มงานสังคม สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2 มิ.ย. 2546 หัวหน้ ากลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงานกองการเจ้ าหน้ าที่
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการทีส่ ําคัญ
1. คณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมการพัฒนาชุมชน สํานักงาน ก.พ. ปี 2543
2. ที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาพื้นที่ การเกษตรและ
ชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
3. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการเสริมสร้ างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริต
ในรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
4. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาเกษตรทฤษฎีใหม่และปัจจัยการผลิตด้ วยการเกษตร
วุฒิสภา ปี 2552 – 2553
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5. คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญวางแผนและรายงานผลการศึกษามาตรการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาพื้นที่
การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา ปี 2552 – 2554
6. คณะอนุกรรมาธิการกํากับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ในคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่า
ด้ วยการพัฒนากฎหมาย (รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็ นประธาน) ปี 2548
7. คณะกรรมการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนแห่งชาติ ปี 2552
8. คณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนการประปานครหลวง ปี 2552
9. คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ ในชุมชนวุฒิสภา ปี
2552
10. คณะกรรมการดําเนินการตามวาระแห่งชาติ ว่าด้ วยการรณรงค์และแก้ ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ปี 2550
11. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน สํานักนายกรัฐมนตรี ปี 2552
12. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง ปี 2551
13. คณะอนุกรรมการธิการศึกษาระบบการเสริมสร้ างธรรมาภิบาลและตรวจสอบการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ปี 2553-2554
14. ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ปี 2554 -2555
15. กรรมการบริษทั ไปรษณียไ์ ทยดิสทริบวิ ชัน่ จํ ากัด (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม) ปี 2559 – ปั จจุบนั
รางวัลทีส่ ําคัญ
• รางวัลสําเภาทองคํา ปี 2557, ปี 2559 : หอการค้ าไทย
• รางวัลองค์กรแห่งความเป็ นเลิศ ด้ านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ :
กระทรวงการคลังปี 2557 และ ปี 2558
• รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
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