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หวั่นทีม"ดร.แปง"..ไลเช็คบิลขั้วอํานาจเกา
กกต.กลางยืนยันมีรองเพียบขอเวลา"สอบสวน"..
แมจะมีกระแสความไมชัดเจน ในเงื่อนไขการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ซึ่งมีการ
เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน 2550 และผูไดอันดับ 1คือ รอ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม โดยกวาดคะแนนมา
24204 คะแนนในขณะที่แชมปเกาอยางนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ อดีตนายกเทศมนตรีฯได17570 คะแนน++
โดยเงื่อนไขตามประกาศคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข(คปค.)
ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 30 กันยายน 2549 เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการการเลือกตั้งฯสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่นนั้นตอง
ประกาศผลภายใน 30 วัน ++ดังนั้นภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2550
สุดทายแลว ทางออกในเรื่องนี้ของ กกต. จะดําเนินการอยางไร ในขณะที่รอคอบคําตอบจากทางศาลฯ แตเมื่อ
ทุกอยางกาวเปนไปตามจังหวะที่ตองมีหนาที่ ประกาศผลการเลือกตั้งออกมากอน ผิดถูกวากันทีหลัง++
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ทั้งนี้++นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ++ไดใหสัมภาษณที่จังหวัดเชียงใหม ในระหวางเดิน
ทางมาปฏิบัติภารกิจฯวา++กรณีประกาศรับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมนั้น ขอชี้แจงวาเปนไปตามประกาศคําสั่ง
ของคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.)ซึ่งกําหนดใหกกต.ตองประกาศผล
การเลือกตั้งทองถิ่นภายใน 30 วัน "คงตองแยกเปนสองเรื่อง คือชนะการเลือกตั้งก็เขาทําหนาที่ แตเมื่อมีการรองเรียน กกต.ตอง
สอบสวนและมีมติในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ซึ่งคาดวาตองใชเวลาเพราะตองตั้งอนุกรรมการสอบสวนหาพยานหลักฐาน
เวลาเพียงเดือนเดียวคงทําไมทัน การพิจารณษหลักญานตองละเอียดรอบคอบ เที่ยงธรรม" ++
นางสดศรีไดใหความเห็นถึงคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งของ ร.อ.(หญิง) เดือนเต็มดวง ที่ศาลปกครองกําลัง
ตรวจสอบภายหลังคุมครองสิทธิชั่วคราวนั้นวา ตองรอคําวินิจฉัย อาจจะตองรอถึงศาลปกครองสูงสุดหากมีการยื่นอุทธรณหรือฎีกา
ทั้งนี้ ร.อ.(หญิง) ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ตองทําหนาที่และบริหารงานตามหนาที่ไดทุกอยาง แตอาจจะตองระมัดระวังเรื่อง
งบประมาณผูกพัน เพราะหากภายหลังตัดสินกรณีการรองเรียนวาการเลือกตั้งไมชอบและถูกตัดสินความผิดอาจมีผลกระทบได แต
ภาระหนาที่อื่นๆ ทําไดและไมถือเปนโมฆะแตอยางใด ถาหากตองพนจากตําแหนงในภายหลัง
กวาเอกสารในคํารับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.จะมาถึงสํานักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหมไดก็ลวงเลยมาจน
เกือบเย็นในศุกรที่ผานมา เปนไปตามจังหวะที่คาดการณกันวา 1 สิงหาคมนี้ คณะผูบริหารฯชุดใหม โดยมี รอ.หญิง ดร.เดือนเต็ม
ดวง เปนนายกฯ พรอมคณะชุดใหญ คงยกพลยึดหัวหาด "เจดียขาว"เรียบรอย หลังจากชุดลวงหนา ไมวาจะเปนอดีตรองนายกฯคน
ดัง จะเขาไปเคลียรพื้นที่ เมื่ออาทิตยที่ผานมาถึงขั้น จัดหอง จัดลอก จัดคนกันไว ไมธรรมดาจริงๆ
จนกลายเปนที่มาของกระแสเสียง โอดครวญจากบรรดาขาราชการประจํา เทศบาลนครเชียงใหมวางานนี้ ชีวิตรับ
ราชการ ชีวิตการทํางานคงดัดดิ้นในคราวนี้ ดวยมีการตรวจสอบรายชื่อ ผูฝกฝายอดีตนายกฯบุญเลิศ ผูตอตาน กลุมวางตัวไมสนกลุม
คณะใด และผูมีใจให"เธอ"บรรดาผูมีอุปการะคุณโปรดทราบ คงไดรับการโปรโมทกันเต็มที่
เปนที่คาดหมายกันวา ทีมผูบริหารชุดนี้คงไมพนมือ"คุณเหลิม-คุณเล็ก-คุณตุม-คุณธงชัย"ไปได งานนี้ไมมีเซอร
ไพรซ เพราะเวลากระชั้นตองเรงมือทํางาน อาจจะมีชุดที่ปรึกษา เกลี่ยงานกันแบบคุมโซนกันในแตละสวนงาน แลวจะไมให คนแถว
นั้น หนาวสุดขั้วหัวใจไดอยางไร++
และความวุนๆกอนที่จะยาตราสู เจดียขาวนั้นก็มีการปลอยขาว ดิสเครดิต อดีตรองฯนายกฯหญิงเหล็กจากขั้วอํานาจ
เดิมจะมาเสริมบารมี แตมีการตีลูกกันจาก อดีตรองนายกฯ พยายามสรางความราวฉานทุกเม็ด ทุกเรื่องราว ใครจะบาและกลาพอทิ้ง
อนาคตอันงดงามมารวมสังฆกรรมงานนี้ได ทั้งๆที่วงในพนันขันตอกันวา งานนี้จะสามารถลากยาวถึงปไดเชียวหรือ
ในเมื่อมีการดําเนินการฟองศาลปกครองสูงสุดไปเรียบรอยตั้งแต 29 มิถุนายน 2550 จากสวนงานที่เกี่ยวของ และ
ทาง++ประธานฯมานพ ศักดาทร ประธาน กกต.จังหวัดเชียงใหม ก็ยืนยันวา กกต.ชุดใหม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบ ร.อ.
(หญิง) เดือนเต็มดวง ขาดคุณสมบัติตามคําวินิจฉัย กกต.ชุดเดิม
สวนการอุทธรณศาลปกครองฯเปนหนาที่ กกต.ชุดใหม แตใชขอมูลและหลักฐาน กกต.ชุดเกาเพื่อสูคดี และประธาน
++"อภิชาติ สุขัคคานนท" ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง++คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริยเปนประมุข ไดออกประกาศฉบับที่ 32 ลงวันที่ 30 กันยายน 2549 เรื่องอํานาจหนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ตามขอบเขตอํานาจในพรบ.เลือกตั้งทองถิ่น 2545 ซึ่งตองประกาศผลการ
เลือกตั้ง นับตั้งแตวันเลือกตั้งภายใน 30 วัน คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ควบคุม จัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความ
สุจริต เที่ยงธรรม มีอํานาจหนาที่สอบสวน ขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด ประกาศผลการเลือกตั้งหรือดําเนินการอื่นใดตามพรบ.เลือก
ตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร 2545 กําหนดไวกรณีครบวาระตองจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน กรณีพนสภาพภายใน 60 วัน
เปนตน
อํานาจตามกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น กรณีเดียวกันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่13/2543 ลงวันที่17
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มีนาคม 2543วา"การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145
(3)เปนการใชอํานาจดังเชนตุลาการ"++
ในชวงนี้มีความเรงดวนในการลงประชามติซึ่งไดมอบนโยบายใหกกต.จว.ถือวาการออกเสียงประชามติครั้งนี้ เปน
วาระแหงชาติ ขอให ปฏิบัติหนาที่ดวยสุจริต เที่ยงธรรมและมีความเปนกลาง โดยยึดหลักกฎหมายเปนสําคัญ ทั้งในเรื่องการวางตัว
และการงาน เพราะไมตองการใหผูที่เกี่ยวของตองตกเปนผูถูกกลาวหาเหมือนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549 ++กกต.บางคน
ที่มีตําแหนงเปนขาราชการ ตองสวมหมวกสองใบ ก็ตองตระหนักวาขณะที่ทํางาน เปนการทําในฐานะอะไร ขณะนี้มีขบวนการจองจับ
ตาการทํางานของ กกต.อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุมการเมือง จึงตองนิ่งและดูทิศทางใหดี พรอมกับยึดหลักกฎหมายใหมั่น++
เพื่อที่จะตอบสังคมใหได
การยึดหลักกฎหมายใหมั่นนั่นก็คือ ยังคงยืนกรานในบทบาทอํานาจที่กฎหมายใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
ถือเปนขอยุติ คําวินิจฉัยไปแลวจึงไมสามารถนํามารองตอศาลฯไดอีก ประกอบกับพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พศ.2542 ตามมาตรา4 (2)และมาตรา 5 กําหนดวา มิใหใชกับองคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมี
คําวินิจฉัยที่24 /2543ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543 วินิจฉัยวา
"คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรที่มีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มิใชหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาล++"การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐ
ธรรมนูญ มาตรา 145(3)เปนการใชอํานาจดังเชนตุลาการ"++++ดังนั้นคดีนี้ไมอยูในขอบเขตอํานาจที่จะเขาสูกระบวนการของศาล
ปกครอง แตอยางใด++
ประมาณวา ประกาศไปใหพนเงื่อนไข คปค.30 วัน และภาระผูกพัน กับการทําหนาที่ ไมใหถูกตีตราวา เปนเพียงแคเสือกระดาษ!!!
อํานาจ กฎหมาย นั้น ศักดิ์สิทธิ์ เที่ยงธรรมเสมอ
โปรดติดตามตอน"สอยดาว"...เปนตอนตอไป...
ทีมการเมือง..รายงาน
[ Update วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 time 15:41:09 ]
[ ขาวนี้มีผูอานไปแลว 27 คน ]
รวมแสดงความคิดเห็นไดที่นี่ครับ
โปรดใสรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนกอนการบันทึกขอมูลครับ
ชื่อของคุณ
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