
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

********************************** 

ตามท่ีจังหวัดได้แจ้งการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ     
พ.ศ. 2558 และให้ อปท. จัดส่งแบบฟอร์มผู้ขอใช้งานระบบสารสนเทศคู่มือประชาชน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
ให้จังหวัดทราบตามแบบที่ก าหนด (ไฟล์ Excel) ทาง e-mail :  so.seed@hotmail.com ภายในวันที่ 25 พ.ค. 
2558 (รายละเอียดตามหนังสือจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2423 ลว. 22 พ.ค. 2558)  
 

เนื่องจากการใช้งานระบบสารสนเทศคู่มือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องขอ USER และ  
PASSWORD  เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบสารสนเทศคู่มือประชาชนฯ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามรายชื่อแนบท้าย เร่งรัดจัดส่งแบบฟอร์มผู้ขอใช้งานระบบสารสนเทศคู่มือประชาชน (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ให้จังหวัดทาง e-mail :  so.seed@hotmail.com ภายในวันที่ 28 พ.ค. 2558 ให้จงได้ ทั้งนี้ เพื่อ
จังหวัดรวบรวมรายงาน สถ. ในการขอ USER และ PASSWORD ในล าดับต่อไป 

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

mailto:so.seed@hotmail.com%20����


ล าดับที่ อปท. หมายเหตุ

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังไม่ส่ง
2 เทศบาลเมืองปากพูน ยังไม่ส่ง
3 เทศบาลต าบลดอนตรอ ยังไม่ส่ง
4 เทศบาลต าบลบางจาก ยังไม่ส่ง
5 เทศบาลต าบลขนอม ยังไม่ส่ง
6 เทศบาลต าบลไม้เรียง ยังไม่ส่ง
7 เทศบาลต าบลปากน  าฉวาง ยังไม่ส่ง
8 เทศบาลต าบลสวนขัน ยังไม่ส่ง
9 เทศบาลต าบลท่ายาง ยังไม่ส่ง

10 เทศบาลต าบลชะมาย ยังไม่ส่ง
11 เทศบาลต าบลกะปาง ยังไม่ส่ง
12 เทศบาลต าบลนาบอน ยังไม่ส่ง
13 เทศบาลต าบลชะเมา ยังไม่ส่ง
14 เทศบาลต าบลพรหมโลก กรุณาส่งใหม่ ห้ามใช้อีเมล์เดียวกันทั ง 2 คน
15 เทศบาลต าบลกะทูน ยังไม่ส่ง
16 เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ยังไม่ส่ง
17 เทศบาลต าบลหินตก ยังไม่ส่ง
18 เทศบาลต าบลทุง่ใส ยังไม่ส่ง
19 เทศบาลต าบลหน้าสตน ยังไม่ส่ง
20 อบต.นาเคียน ยังไม่ส่ง
21 อบต.บางจาก กรุณาส่งใหม่ ขาดอีเมล์นายก/ห้ามใช้อีเมล์เดียวกันทั ง 2 คน
22 อบต.ช้างซ้าย ยังไม่ส่ง
23 อบต.นาเรียง ยังไม่ส่ง
24 อบต.ก าโลน ยังไม่ส่ง
25 อบต.เขาแก้ว ยังไม่ส่ง
26 อบต.กะเบียด ยังไม่ส่ง
27 อบต.นากะชะ ยังไม่ส่ง
28 อบต.นาแว ยังไม่ส่ง
29 อบต.ช้างกลาง ยังไม่ส่ง
30 อบต.คลองเส ยังไม่ส่ง
31 อบต.ถ  าพรรณรา ยังไม่ส่ง
32 อบต.เชียรใหญ่ ยังไม่ส่ง
33 อบต.ไสหมาก ยังไม่ส่ง

แบบฟอร์มขอชื่อผู้ใชง้านระบบสารสนเทศคู่มอืส าหรับประชาชน (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
จังหวัดนครศรีธรรมราช



34 อบต.ตล่ิงชัน กรุณาส่งใหม่ ห้ามใช้อีเมล์เดียวกันทั ง 2 คน
35 อบต.กรุงชิง ยังไม่ส่ง
36 อบต.กะหรอ ยังไม่ส่ง
37 อบต.นบพิต า ยังไม่ส่ง
38 อบต.เขาโร กรุณาส่งใหม่ เป็นไฟล์ excel
39 อบต.ควนกรด ยังไม่ส่ง
40 อบต.นาไม้ไผ่ ยังไม่ส่ง
41 อบต.ปริก ยังไม่ส่ง
42 อบต.คลองน้อย ยังไม่ส่ง
43 อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก ยังไม่ส่ง
44 อบต.ร่อนพิบูลย์ กรุณาส่งใหม่ ขาดอีเมล์นายก/ห้ามใช้อีเมล์เดียวกันทั ง 2 คน
45 อบต.ฉลอง ยังไม่ส่ง
46 อบต.เปล่ียน ยังไม่ส่ง
47 อบต.ส่ีขีด ยังไม่ส่ง
48 อบต.เสาเภา ยังไม่ส่ง
49 อบต.บางนบ กรุณาส่งใหม่ ขาดอีเมล์ปลัด/นายก ห้ามใช้อีเมล์เดียวกันทั ง 2 คน
50 อบต.รามแก้ว ยังไม่ส่ง
51 อบต.แหลม ยังไม่ส่ง
52 อบต.เกาะขันธ์ กรุณาส่งใหม่ ขาดเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
53 อบต.นางหลง ยังไม่ส่ง
54 อบต.บ้านตูล กรุณาส่งใหม่ ขาดอีเมล์ปลัด/ห้ามใช้อีเมล์เดียวกันทั ง 2 คน
55 อบต.ควนหนองคว้า ยังไม่ส่ง
56 อบต.สามต าบล ยังไม่ส่ง

หมายเหตุ :   1. ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องมีค าน าหน้า
                 2. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่


