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สภานครฯลม! สอเคายุบ
ประชุมสภาเจดียขาว ปวนอีกรอบ สท.ขั้วเชียงใหมคุณธรรม พรอมใจลากิจ สงผลใหการประชุมสภาลมเปนรอบ 2 ประธาน
สภาฯและปลัดเทศบาลฯ ยืนยันไมมีเหตุบานปลายถึงขั้นยุบสภา แตตองใชมาตรการสงเรื่องใหจังหวัดรับทราบสาเหตุที่แทจริง
พรอมจัดสงนโยบายผูบริหารถึงบานสท.ทุกคน มั่นใจงบประจําป 8-900ลานบาท สามารถบริหารงานได
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ผูสื่อขาวรายงานวา เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่หองประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม มีการเปดประชุม
สภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2550โดยมีนายธนากร ฟุงกิตติกุล เปนประธานสภาฯและมีสมาชิกสภาเทศบาลนคร
เชียงใหม จํานวน 8 คนมารวมประชุมประกอบดวย นายพจนา ศรีศิลปนันท.นายพอพันธ ประพันธวงศ ,นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ,
นางสุทธิลักษณ วรวัลย, นายสุทัศน ศรีลอม,นางนภาพร ยามศิริ,นายบุญรักษ ตันตยานุสรณ,นส.บงกช ตุวานนท นอกนั้นลากิจ
ในการเปดประชุมดังกลาวไมสามารถเปดประชุมได เนื่องจากไมครบองคประชุม กึ่งหนึ่ง ทั้งนี้นายธนากร ฟุงกิตติกุล
ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหมกลาววา ในบายวันที่ 10 กรกฎาคมนี้จะทํารายงานถึงเหตุที่ไมสามารถเปดประชุมสภาฯได 2 ครั้ง
แจงไปยังจังหวัดตามระเบียบ และจะนําเอกสารนโยบายของ รอ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม
จัดสงไปยังที่อยูของสมาชิกสภาเทศบาลฯซึ่งขั้นตอนของการรับทราบนโยบายถือเปนสิ้นสุด คณะผูบริหารสามารถบริหารงานได
สําหรับงบประมาณประจําป มีเกณฑมาตรฐานอยูแลวนาจะอยูที่ตัวเลข 8-900 ลานบาท เปนงบประมาณประจําป ในสวน
ของงบปกติที่จะสามารถบริหารงานเทศบาลฯได อาจจะติดขัดในสวนของงบอุดหนุนเทานั้น ซึ่งตองอาศัยกระบวนการสภาฯ
การเปดประชุมสภาฯ2 นัดไมสามารถเปดประชุมได ก็คงยังไมถึงขั้นตอนที่จะถือเปนเหตุในการยุบสภาฯแตหากในการพิจาร
ณษงบประมาณถาไมเขารวมประชุมในตอนนั้น ก็นาจะเปนเหตุที่ตองพิจารณษกันตอไป แตตนมั่นใจวา ถึงเวลานั้น สมาชิกสภา
เทศบาลนครเชียงใหมทุกทานคงเขารวมพิจารณาในสวนงบประมาณประจําป
เทาที่ไดพูดคุยกับทางสมาชิกฯในกลุมโนนทราบวาไมยอมรับเรื่องคุณสมบัติ รอ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง เทานั้น สาเหตุอื่น
ไมมี เปนเหตุผลที่พูดคุยกันในฐานะสมาชิกสภาฯดวยกัน
ในขณะที่ ดร.เคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม เปดเผยวา การเปดประชุมสภาทั้ง 2 ครั้งตองแยกใหออกวา
ประเด็นหลักคือการประชุมสภาฯและการแถลงนโยบายของนายกฯ ทางออกของการแถลงนโยบายหลังจากที่มีเหตุการณตามที่เกิด
ขึ้นทั้ง 2 ครั้ง กระบวนการสภาฯ จะตองทํารายงาน แจงสาเหตุ ไปยังจังหวัด สวนการแจงนโยบายก็ดําเนินการจัดสงไปยังที่อยูของ
สท.ตอไป
กรณีที่เกิดขึ้นนี้ยังไมถือเปนเหตุที่จะยุบสภาฯ ตองแยกใหออก เพราะกรณีการยุบสภาฯตองมาจากการพิจารณษงบประมาณ
ไมผานหรือมีการควางบประมาณ และสภาฯเกิดความวุนวาย ซึ่งในลักษณะนี้เราไมสามารถวินิจฉัยไดวาถือเปนเหตุอันควรหรือไม
ตองใหทางจังหวัดพิจารณา หากจะมีการยุบสภา ขั้นตอนการยุบตองใหทางผูวาฯสงเรื่องไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาตามรายละเอียดที่นําเสนอไป การยุบไมยุบไมใชอํานาจอยูที่จังหวัด แตอยูที่การพิจารณารายละเอียดจากการเสนอไปยัง
รัฐมนตรีมหาดไทย
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ผูสื่อขาวรายงานเพิ่มเติมวา ในการประชุมสภาเทศบาลฯในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนใหความสนใจติดตามทําขาวเปนจํานวนมาก
และมีประธานชุมชน พรอมดวยชาวบานเขาสังเกตุการณประชุมจํานวนมาก และในการเปดเผยรายละเอียดคณะผูบริหาร ในตําแหนง
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมนั้น นายสุนทร ยามศิริ ระบุวามีตนและนายพูลสวัสดิ์ วรวัลย สวนอีก2 ตําแหนงนั้นไมทราบราย
ละเอียดตองถามนายกฯ
ทางดานแกนนํากลุมเชียงใหมคุณธรรม ระบุวา การลากิจ ไมเขารวมประชุมนั้น สมาชิกฯมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการลากี่ครั้งก็ได
แตถาขาดประชุม 3 ครั้งถือวาสถานภาพสิ้นสุด การทําหนาที่ เราตางมีเหตุมีผลชัดเจนคือการไมยอมรับเรื่องคุณสมบัติของรอ.หญิง
ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ซึ่งขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกตั้ง ตางมีหนาที่ก็วากันไป
[ Update วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 time 17:40:07 ]
[ ขาวนี้มีผูอานไปแลว 152 คน ]
ความคิดเห็นที่ 1
สท.เชียงใหมคุณระยํา ถายุบสภาลงเลือกตั้งอีกครั้ง รับรองแมแดงไมใหกลับมาไดซักคน สูญพันธุแนบูรณุปกรณ ณ เชียงใหม
แนนอนกวา พูดนอยจายหนัก ดีกวาไปปาวประกาศแตชักดาบไมจาย สอบตกไป เสียใจดวย สมน้ําหนาคุณ
จากคุณ : เทศบวม [ IP 203.150.103.xxx 10/8/2550 เวลา 19:52:53 ]
ความคิดเห็นที่ 2
อยาไปวาเคาเลยครับ..ตางคนตางความคิดครับ...สท.เชียงใหมคนระยําเคามีความคิดที่ชั่วชาตอบานเมืองเชียงใหมครับนาจะไล
ออกไปใหหมดพวกหนักแผนดินเชียงใหมพวกนี้...ไมรูจักหนาที่ของตัวเอง...ลืมไป..ไอพวกนี้มันไมเคยรูจักหนาที่ของตัวเอง...
หนาที่เปนพอที่ดีเปนหัวหนาครอบครัวที่ดีมันยังทําไมไดแลวมันจะทําหนาที่เพื่อชาวบานไดอยางไร..แตละตัวไลตั้งแต หัวหนา..
อดีดนายก...สท.ภายในกลุมเชียงใหมคนระยําแตละตัวมีเมียนอยกันกี่คน...ทําใหครอบครัวแตกแยก...สวน สท.หญิงมีสามีมาแลวกี่
คนสวมเขาใหกันวุนวายไปหมด...นี่แหละคนที่ชาวบานเลือกเขามาทําหนาที่แทน
จากคุณ : เทศบาล [ IP 203.154.81.xxx 10/8/2550 เวลา 22:49:42 ]
ความคิดเห็นที่ 3
ทําไมไมลาออกไปเลยละ มีการศึกษาซะเปลา ยังทําตัวเหมือนเด็กๆ ไมคิดจะชวยกันแกปญหาใหชาวเชียงใหมเลยเหรอ แลวมา
เปน สท. ทําไม เพื่ออะไร
จากคุณ : เซ็ง [ IP 61.91.93.xxx 11/8/2550 เวลา 14:05:10 ]
ความคิดเห็นที่ 4
อานความเห็นที่ 1 แลวงงงงงงง..เขาจายอะไรกันคะ..แลวใครจายหนัก ใครชักดาบใคร ชวยขยายความที่จะไดมั๊ย ชาวบานที่
ออกไปใชสิทธิงงงงงงคะ
จากคุณ : คนใชสิทธิ
[ IP 203.150.103.xxx 11/8/2550 เวลา 14:15:21 ]
ความคิดเห็นที่ 5
เจอพวกปญญาออนอีกแลว ความเห็นที่ 1 และ ความเห็นที่ 4 เปนคนเดียวกัน ดันมาใชคนละชื่อแถมยังทําเปนคุยกันเองอีก
ปญญาออน
จากคุณ : SW [ IP 222.123.30.xxx 11/8/2550 เวลา 14:43:13 ]
ความคิดเห็นที่ 6

การเมืองไมมั่นคง ทําใหเงินเลี้ยงครอบครัวไมพอใช โชคดีพบทางออกสรางเงิน 2-3
ชม.จากเวลาวางนอกเวลาทํางานที่ jjjobs.net.tf
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