คู่มือสำหรับประชำชน: กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ (จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอำชีพ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงำน: การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือเกี่ยวข้อง:
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ; ประกาศเทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ เรื่อง การรับจด
ทะเบียนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบลท่ายาง หลักเกณฑ์รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบลท่ายาง ลงวันที่ 7 มกราคม 2565
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย/ ข้อกำหนด ฯลฯ : 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ)
11. ช่องทำงให้บริกำร
1. สถำนที่ให้บริกำร เทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.
1.2 หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำใบอนุญำต
ตามประกาศเทศบาลตาบลท่ายาง เรื่อง การรับจดทะเบียนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบลท่ายาง
ลงวันที่ 7 มกราคม 2565
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16(6) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496(แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 51(5) ประกอบกับมาตรฐาน
การส่งเสริมอาชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลตาบลท่ายาง จึ งกาหนดแนวทางการยื่นคาขอจดทะเบียนกลุ่มอาชีพในตาบลท่ายางมีห ลักเกณฑ์
คุณสมบัติ ตามประกาศฯ ดังต่อไปนี้
1. เป็นประชาชนที่มีภูมิลาเนาในพื้นที่เทศบาลตาบลท่ายาง และมีสัญชาติไทย
2. มีจานวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 7 คนขึ้นไป
3. มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
4. มีระเบียบ หรือข้อบังคับ ของกลุ่มฯ ที่ชัดเจน และสมาชิกกลุ่มฯ รับทราบ
5. มีการดาเนิ น กิจกรรมที่ส่ งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกโดยรวม มิใช่เพื่อประโยชน์ต่อบุคคล
โดยเฉพาะ
6. มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มฯ ที่ชัดเจน
7. มีการประชุมของกลุ่มฯ และมีบันทึกรายงานการประชุม (ถ้ามี)
วิธีการ
(1) เจ้ า หน้ า ที่ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ที่ ไ ด้ รั บ การยื่ น ค าขอตามข้ อ ที่ 5 ด าเนิ น การรวบรวม และ
ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน และลงสารวจพื้นที่ในกรณีที่แบบคาขอหรือเอกสารไม่
ถูกต้องให้แจ้งต่อประธานกลุ่มฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เรียบร้อยและนามายื่นคาขอใหม่
(2) ดาเนินการยื่นคาขอและเอกสารในการขอจัดตั้งกลุ่มฯ เสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) เมื่อนายทะเบียนพิจารณาอนุ มัติ ให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมขึ้นทะเบียนประวัติของกลุ่ม
อาชีพ เป็นฐานข้อมูลของเทศบาลตาบลท่ายาง
(4) เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒ นาชุมชน ส านักงานปลัด ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มฯ ที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และรายงานให้นายทะเบียนทราบเป็นประจาทุกปี
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

1

2

รำยละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
กำรบริหำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ ประธานกลุ่มอาชีพ ยื่น
เทศบาลตาบลท่ายาง
การตรวจสอบเอกสาร คาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
1 วัน อาเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด
อาชีพและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:เทศบาลตาบลท่ายาง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของคาขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
เทศบาลตาบลท่ายาง
การตรวจสอบเอกสาร อาชีพและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3 วัน อาเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด
(ถ้าไม่ถูกต้องหรือแก้ไขเพิ่มเติม
นครศรีธรรมราช
ส่งเอกสารกลับเพื่อให้ประธาน
กลุ่มหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ประเภทขั้นตอน

หมำยเหตุ

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

3

การพิจารณา

4

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
กำรบริหำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กับกลุ่มดาเนินการแก้ไขและ
ส่งกลับ) หมายเหตุ:
กองสวัสดิการสังคม
เจ้าหน้าที่นาเสนอนายทะเบียน
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและลงนาม
อนุมัติผลการจดทะเบียนจัดตั้ง
เทศบาลตาบลท่ายาง
กลุ่มอาชีพ พร้อมออกใบจด
7 วัน อาเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด
ทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ: เทศบาลตาบล
ท่ายาง
แจ้งผลการพิจารณา
เทศบาลตาบลท่ายาง
หมายเหตุ:สานักงานปลัด
5 วัน อาเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

หมำยเหตุ

-

-

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
14.1) เอสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

1

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

บัตรประจาตัว
ประชาชน

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

กรมการปกครอง

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ

0

1

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

(สาเนาบัตร
ประจาตัวของ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการใน
ประเทศพร้อม
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

14.2) เอกสำรอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1
2

3

4

5

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

คาขอจดทะเบียน เทศบาลตาบล
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ท่ายาง
บัญชีรายชื่อสมาชิก
กลุ่มอาชีพ
สาเนาบันทึก
รายงานการประชุม
กลุ่มอาชีพที่แสดง
ให้เห็นถึงการ
ดาเนินงานกลุ่ม
อาชีพอย่างต่อเนื่อง
ระเบียบข้อบังคับ
ของกลุ่มอาชีพ
ภาพถ่ายสถานที่ตั้ง
กลุ่มอาชีพและ
ภาพถ่ายการดาเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพ

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ฉบับ

0

2

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

15. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ที่ทาการเทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 075-489110 ต่อ 110 หรือ https://thayangcity.go.th

