Read News : ผลเลือกนายกเล็กฯ"แปง" ควาชัยกวาดคะแนน 2.4 หมื่น
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ศึกชิงเกาอี้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ควาชัยชนะเหนือแชม
ณุปกรณ กวา 7 พันคะแนน ขณะที่ทิ้งคูแขงรายอื่นชนิดไมเห็นฝุน ดานกกต.เชียงใหม เผย
ประชาชนใชสิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รอยละ 60 ตามเปา
ผูสื่อขาวรายงานวาจากผลการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวั
ปรากฎวา ผลการนับคะแนนที่เริ่มนับตั้งแตเวลา 22.30 น. จนกระทั่งสิ้นสุดการนับคะแนน
จนถึงเวลา 03.30 น. ปรากฎวาผลคะแนน อันดับ 1 คือหมายเลข 2 รอยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงให
อันดับ 2 หมายเลข 1 นายบุญเลิศ บูรณุกกรณ อดีตนายกเทศมนตรีเทศาบาลนครเชียงใหม ได 17,570
คะแนน อันดับ 3 หมายเลข 3 นายพรชัย จิตนวเสถียร ได 9,577 คะแนน อันดับ 4 หมายเลข 5 นายอุดม
7,735 คะแนน อันดับ 5 หมายเลข 8 นายเทอดไชย วงศลือเกียรติ ได 370 คะแนน อันดับ 6 หมายเลข 4
พลโชค เจริญราฎร ได 149 คะแนน อันดับ 7 หมายเลข 7 นางเยาวเรศ กาญจนกูล ได 75 คะแนน อันดับ
ได 72 คะแนน
ผูสื่อขาวรายงานเพิ่มเติมวา การขนหีบบัตรเขาสูบริเวณศูนยอํานวยการเพื่อตรวจสอบกอนเคลื่อนยายเขาสู
เปนทางการในโรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม คอนขางวุนวาย เนื่องจาก
เจาหนาที่บางสวนอาจไมทราบวาตองขนหีบบัตรไวตรงจุดใด ทําใหทั้งผูสมัครและประชาชนที่มารอฟงกา
นับคะแนนลาชาไปจนถึงเวลา 22.30 น. โดยใชเวลากวา 5 ชั่วโมงกวาจะแลวเสร็จ ซึ่งการนับ
คะแนนเสร็จสิ้นในเวลา 03.30 น. หรือเชาตรูของวันที่ 25 มิ.ย.50
ดาน นายฐิติพล ทศรฐ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหมเปดเผยวา ไดรายงานผลการนับค
ใหทางกกต.กลางทราบแลว สวนเรื่องกรณีเรื่องที่ศาลปกครองเชียงใหมมีคําสั่งใหทุเลา
การบังคับ ทางกกต.จะชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมไปใหศาลปกครอง เพราะเปนขอโตแยงเรื่องสิทธิการรับสมัคร
ผลเปนเรื่องหลัง คงใหไดขอยุติเรื่องสิทธิการรับสมัครกอน ในรายละเอียดขอเท็จจริง ในวันนั้นใช
คําวา มีเหตุผลเพียงพอแตศาลตองมาวินิจฉัยในรายละเอียด
โดยหากมีการพิจารณาที่ขัดแยงกัน โดยปกติทางกกต.คงตองยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาอีกที หาก
คงเปนไปตามนั้น ซึ่งจริงๆแลวตามหลักของ พรบ.กกต. การพิจารณาของกกต.ถือเปนสิ้น
สุด แตหากมีการขอไตสวนฉุกเฉินของทางศาลปกครองถือเปนเรื่องที่ทําได เนื่องจากหนวยงาน กกต.เปน
เมื่อ 9 ป ที่ผานมา ฉะนั้นแลวบทวินิจฉัยในแตละกรณียังมีไมมากเทากับทางศาล ซึ่งเรื่องนี้คงตองไดขอ
สรุปเร็ววัน เพื่อความชัดเจนตอไป
อยางไรก็ตาม กรณีมีการรองคัดคานผลการนับคะแนน หรือรองเรียนในเรื่องอื่น ๆ ที่มีผลตอผูไดรับเลือกตั้
กวา 10 คน , ผูสมัครเบอรอื่น , นายอําเภอในเขตเลือกตั้ง หรือผูวาราชการจังหวัด
สามารถรองคัดคานไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กกต.ประกาศผล
นายฐิติพล กลาวเพิ่มเติมวา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมครั้งนี้ มีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 109,311
คิดเปนรอยละ 60 ซึ่งเปนไปตามเปาที่ตั้งไว สวนบัตรเสียมี 1,204 ใบ คิดเปนรอยละ 1.85
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ต่ํากวาเปาที่ตั้งไวที่รอยละ 3 ขณะที่เรื่องรองเรียนในวันเลือกตั้งยังไมมีแมแตเรื่องเดียว
[ Update วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 time 10:07:40 ]

[ ขาว

ความคิดเห็นที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับพี่แปงดวยครับ
จากคุณ : 007 [ IP 124.157.161.xxx 25/6/2550 เวลา 10:20:27 ]
ความคิดเห็นที่ 2
600 นะ 500นะ 300นะ 55 เคยจุดธูปสาบานกันไวจําไดปาว แลวไมเงินสะพัดจัง
จากคุณ : เฮอ
[ IP 61.91.92.xxx 25/6/2550 เวลา 10:23:22 ]
ความคิดเห็นที่ 3
ได500บาทไดมวนแตๆ เงินหาเสียง....เงินหมุนเวียนเศรษกิจดีกันถวนหนา
จากคุณ : มอย [ IP 222.123.80.xxx 25/6/2550 เวลา 10:36:29 ]
ความคิดเห็นที่ 4
ใครที่รับเงินเราไปแลว กรุณาเตรียมตัว..ตอนตอไปจะเปนชวงเราเอาของทานคืน....
จากคุณ : นองแปง 2 [ IP 61.7.174.xxx 25/6/2550 เวลา 10:54:34 ]
ความคิดเห็นที่ 5
ทีแรกนึกวาขาดคุณสมบัติเลยไมไดเลือกนะ
จากคุณ : ทีน [ IP 202.28.27.xxx 25/6/2550 เวลา 10:58:36 ]
ความคิดเห็นที่ 6
อยากเห็นเชียงใหมเปนเมืองวัฒธรรม หยุดระบบครอบครัวทุนนิยม ...ตระกูลฝายเหนือสมควรปกครอง
อยางยิ่ง
จากคุณ : ดาว [ IP 203.150.101.xxx 25/6/2550 เวลา 10:58:48 ]
ความคิดเห็นที่ 7
ยังไงก็ ขอแสดงความยินดีดวยคับกัย เทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม คนใหม
จากคุณ : ทีน [ IP 202.28.27.xxx 25/6/2550 เวลา 10:59:54 ]
ความคิดเห็นที่ 8
เกงมากคับ ที่ลมแชมปเกาได นับถือ
จากคุณ : แฝง [ IP 202.28.27.xxx 25/6/2550 เวลา 11:00:49 ]
ความคิดเห็นที่ 9
ที่เคยสัญญา..เอาไว ถานองแปงไดเปนนายกแลว..จะเอาเงินมาใหอีก 1,000 บาท ..อยาลืมนะคะ..พ
ทานไดเปนแลว..เรารออยู...
จากคุณ : คนแถว มช [ IP 61.7.174.xxx 25/6/2550 เวลา 11:01:32 ]
ความคิดเห็นที่ 10
ขอแสดงความดีใจจดวยนะคะ
จากคุณ : เจน [ IP 61.91.92.xxx 25/6/2550 เวลา 11:02:11 ]
ความคิดเห็นที่ 11
ยินดีดวยครับ กับพี่แปง วาที่ นายก เชียงใหม ชวยพัฒนาเชียงใหม ใหดีกวาเดิมดวยครับ
จากคุณ : บานใกล [ IP 202.69.140.xxx 25/6/2550 เวลา 11:04:53 ]
ความคิดเห็นที่ 12
คะแนนที่ไดรับบริสุทธิ์หรือเปลา
จากคุณ : ไมบอก [ IP 222.123.210.xxx 25/6/2550 เวลา 11:05:00 ]
ความคิดเห็นที่ 13

"เพราะการเมืองเปลี่ยนแปลงบอย...."
แคปายโฆษณากอชนะขาดแลวคับ
จากคุณ : อืมฮึ
[ IP 61.7.169.xxx 25/6/2550 เวลา 11:06:44 ]
ความคิดเห็นที่ 14
สัญญาเชาทรัพยสินใดๆ จะตองติดอากรฯ พันละ 1 บาท ทันทีเพื่อใหมีผลบังคับตามกฏหมายครับ
แตก็ขอแสดงความยินดี/ ที่บาน 5 คน ลงใหเบอร 2 หมด เพราะถูกหลานชาย 5 ขวบสั่ง เขาบอกวาเบอร
เลือกเบอร 2 จะถูกตีดังเปยะ
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จากคุณ : MC13
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[ IP 203.127.235.xxx 25/6/2550 เวลา 12:09:45 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ดีใจดวย หนึ่งเสียงที่ไดมอบใหกับคุณแปง ไดเปนนายกเทศมนตรี สมดั่งความตั้งใจ ดีใจจริง ๆ ๆๆๆๆ
ดีใจสุด ๆๆๆ เลย สะใจมั่ก ๆๆๆ ที่ลมมันได!!!!!!
จากคุณ : Bonus
[ IP 203.150.193.xxx 25/6/2550 เวลา 12:17:07 ]
ความคิดเห็นที่ 16
ผมก็เชียร อยากมีผูบริหารรุนใหม มาทํางานดูบาง เอาใจชวยขอใหทํางานดังตั้งใจ ประชาชนใหโอกา
จากคุณ : เอก [ IP 125.24.163.xxx 25/6/2550 เวลา 12:26:22 ]
ความคิดเห็นที่ 17
แสดงความยินดีดวยครับคนสวย / ขอเปนกําลังใจใหตลอดไป
จากคุณ : หนุม สารภี [ IP 202.5.89.xxx 25/6/2550 เวลา 12:33:36 ]
ความคิดเห็นที่ 18
[[url]color=green]ดีใจดวยที่ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้จะไดมีผูมาบริหารที่มี

งานใหเจริญยิ่งขื้น[/url]

จากคุณ : ผูขออาศัย [ IP 58.181.206.xxx 25/6/2550 เวลา 12:39:13 ]
ความคิดเห็นที่ 19

เปดรับสมัครแลวนะคะ ถาใครสนใจอยากจะหารายไดเสริมที่มีหลักฐานการจายเงินจริง ดูรายละเอียดท
www.bloxster.net/auguest30 คะ
จากคุณ : nnhh [ IP 202.28.78.xxx 25/6/2550 เวลา 12:42:43 ]
ความคิดเห็นที่ 20
ฐานะของเราเปนคนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เห็นการทํางานของนายกฯ มาก็หลายคน บอกตรง
งานดวยปายโฆษณา สิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลที่จะตองพัฒนามีอีกมากมาย ฝากนายกคนใหมดวยนะคร
การพัฒนาที่เปนรูปธรรมชัดเจน แกปญหาตรงจุด กินไมวา โกงไมวา แตอยาใหมันมากเหมือนกับใครบาง
มากมาย พวกที่โกงบาน โกงเมือง โกงประชาชน บั้นปลายชีวิตจะไมมีความสุข ไรแผนดินอยู อยูอยางทร
อยา.. อยา...ทําอยางนั้นนะนองแปง
จากคุณ : นายก่ําแกว ณ ระแกง [ IP 203.157.117.xxx 25/6/2550 เวลา 13:16:34 ]
ความคิดเห็นที่ 21
ระวังแชมปจะถูกลมดวยขอกฏหมายและตองชดใชคาเสียหายจากการยกเลิกการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะ
ตามคุณสมบัติที่ทางราชการตั้งใว ตอนนี้ กลัวแตจะมีซูสีเทาไฮในเทศบาลนครเชียงใหม
จากคุณ : ใคร [ IP 203.151.46.xxx 25/6/2550 เวลา 13:22:03 ]
ความคิดเห็นที่ 22
เปนไปตามคาดหมายไดรับเลือก
ที่ชางเชือกเกาลมแลวจมหาย
คนเชียงใหมระรื่นชื่นใจกาย
"เดือนเต็มดวง" คนที่หมาย ไดนายกฯ
จากคุณ : สาวริมปง [ IP 125.26.50.xxx 25/6/2550 เวลา 13:41:10 ]
ความคิดเห็นที่ 23
ขอแสดงความยินดีดวยคะ แตขอทํางานอยางจริงจังเพื่อเมื่องเชียงใหมจะไดพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ขอทํา
มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ : ทุงโฮเต็ล [ IP 203.150.102.xxx 25/6/2550 เวลา 13:47:59 ]
ความคิดเห็นที่ 24
ดีใจดวยครับคุณแปงคุณเกงมาก เสียดายผมอยูนอกเขตเทศบาลแตก็เชียรสุดใจ
จากคุณ : จาวเจียงใหม
[ IP 202.129.34.xxx 25/6/2550 เวลา 14:31:03 ]
รวมแสดงความคิดเห็นไดที่นี่ครับ
โปรดใสรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนกอนการบันทึกขอมูลครับ
ชื่อของคุณ
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