การดด แลการททางานของ อบต.
บทบาทการตรวจสอบการดทาเนน นงานของ อบต. โดยกระบวนการประชาชน
ต
เมมมอประชาชนเลมอกตตงสมาชช
กสภา อบต. เปป นการมอบอาอ นาจใหตเขตาไปใชตอาอ นาจบรช หารงานใชตจาม ยงบประมาณและ
ต เพมมอใหตการ ดาอ เนช นงานของ อบต .มมความถถกตอ
ออกขอ
ต บตงคตบตาม ง ๆ ดตงนตน
ต ง และเกชดประโยชนนสถงสส ดแกป
ม ระชาชน
จาอ เปป นจะตอ
ต งตชดตาม ตรวจสอบ การดาอ เนช น งานของ อบต. โดย
๑. ตรวจสอบรร บรดร ขรอมด ลขขาวสารเกกข ยวกร บการดทาเนน นงานของ อบต. ไดตแกม แผนพตฒนา อบต .ขตอบตงคตบงบ
ประมาณรายจาม ย รายรตบ - รายจาม ย รายชมมอผถตชาอ ระภาษม รายชมมอผถตคตางภาษม สต ญญาการจตดซมตอ – จตดจตาง เปป นตตน โดย
ช ธชตามรตฐธรรมนถ ญ
ประชาชนไปตชดตามอาม นขาม วสารทมมปชด ประกาศ หรม อขอทราบขตอมถลทมมไมไม ดตปชดประกาศไดต โดยใชตสท
และ พรบ.ขอ
ต มถลขาม วสารของ ราชการ พ.ศ .๒๕๔๐ หาก อบต .ไมยม อมเปช ดเผยขตอมถล สามารถแจตงตอม นายอาอ เภอ
หรม อ ผถวต าม ราชการจตงหวตดในฐานะผถก
ต าอ กตบดถแล อบต.
๒. การตน ดตาม สอดสอ
ข งพฤตน กรรมของสมาชน ก อบต. คณะผดร บรน หาร และพนรกงาน อบต. เพมมอใหตทราบ
วาม บสคคลดตงกลาม วมมความประพฤตชเหมาะสมหรม อไมป
ม ฏชบตตชงานเปป นไปตามระเบมยบกฏหมายหรม อไมห
ม รม อละเวน
ต การ
ปฏชบตตช โดยมชชอบหรม อไมม หากพบความผชดกปใหรต ายงานนายอาอ เภอ ผถวต าม ราชการจตงหวตด หรม อหนมวยงานตรวจสอบอมมน
เชน
ม สาอ นตกงานตรวจเงชน แผน
ม ดชนหรม อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปป นตตน
๓. ตน ดตามตรวจสอบการดทาเนน นโครงการในหมด ขบราน โดยไปดถขอ
ต มถลในสต ญญาจตางวาม โครงการมมขนาด
ต สส ดเมมมอใด ซซมงหากปฏชบตตชไมถ
ลตกษณะอยาม งไร งบประมาณเทาม ไรใครเปป นผถตรตบจตางเรชม มและสชน
ม ถกตอ
ต งกปรมวม ลงชมมอแจตง
นายก อบต .หรม อนายอาอ เภอ หรม อผถตวาม ราชการจตงหวตด
๔. ตรวจสอบการจร ดซซร อ - จร ดจราง ใหรเกน ดความโปรขงใส โดยรวมกลสม
ม ไปรมวมสต งเกตการณนในวตนกาอ หนดการ
ยมมนซอง และพชจารณา ผลการประกวดราคา สอบราคา หากรถ ต เหปนความไมถ
ม ถกตตอง กปใหตแจตงนายอาอ เภอหรม อเจตาหนตา
ตาอ รวจ
๕. การถอนถอนผดร บรน หารหรซ อสมาชน กสภา อบต. ตาม พ.ร.บ.วาม ดตวยการลงคะแนนเสมยงเพมมอถอดถอน
ต น
ช ธชเลมอกตตงไม
สมาชชกสภาทอ
ต งถชมนหรม อผถตบรช หารทอ
ต งถชมน พ.ศ.๒๕๔๒ โดยผถ ตมมสท
ม ต อยกวาม ๑/๕ เขตาชมมอ เสนอ ตอ
ม ผถตวาม
ต ต ดใหตมมการลงคะแนนเพมมอถอดถอน ซซมงจะตตอง มมผถตมาออกเสมยงไมม
ราชการจตงหวตดแจตงใหตคณะกรรมการการเลมอกตตงจ
ช ธช เลมอกตตงต และจะตอ
ช ธช ออก
นตอยกวาม รตอยละ ๕๐ ของผถ ม
ต มสท
ต งออกเสมยงถอดถอนไมน
ม ต อยกวาม ๓ /๔ ของผถม
ต าใชตสท
เสมยงจซงจะถอดถอนไดต
๖. ประชาชนมก สนทธนครดครานและรรองเรก ยนเมซข อเหห นวขาผดร บรน หารดทาเนน นงานไมขถดกตรอง ตามกฏหมายหรม อไมม
เปป นธรรม หรม อสภา อบต . มมมตชทม ไมถ
ม ถกตตองหรม อกอ
ม ใหตเกชดความเดมอนรตอน หรม อพนตกงานสวม นตาอ บล ประพฤตชหรม อ
ปฏชบตตชงานมชชอบดตวย กฎหมาย สามารถ รตองเรม ยนตอ
ม นายอาอ เภอหรม อผถตวาม ราชการจตงหวตด หากรตองเรม ยนแลวต นาย
อาอ เภอหรม อผถวต าม จตงหวตดไมม เอาใจใสห
ม รม อไมส
ม ามารถใหค
ต วาม เปป นธรรมไดต ตใหต รตองเรม ยนโดยตรงมายตงกระทรวง
มหาดไทย หรม อฟตองศาล ปกครองกปไดต

