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บทที่ 6
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
สาธารณรัฐเกาหลี หรือ ประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูบนคาบสมุทรเกาหลีทางทิศตะวันออกของ
ทวีปเอเชีย เกาหลีใตเปนประเทศที่ถูกหอมลอมไปดวยประเทศมหาอํานาจอยางนอย 3 ประเทศ ไดแก
รัสเซียหรืออดีตสหภาพโซเวียต จีน และญี่ปุน เกาหลีใตมีดินแดนทั้งหมด 222,000 ตารางกิโลเมตร
ปจจุบันมีประชากรกวา 71 ลานคน ดวยประชากรและดินแดนที่มากมายเชนนี้ การดูแลและจัดบริการ
สาธารณะใหเพียงพอแกความตองการของประชาชนในประเทศ จึงเปนภารกิจที่ทาทายความสามารถใน
การบริ ห ารจั ด การของรั ฐบาลเป นอย า งมาก ดั งนั้ น การทํ าใหอ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ความ
เขมแข็ง จึงกลายเปนทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลเกาหลีใตในยุคปจจุบันกําลังพยายามทําใหเกิดขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากความพยายามในการแกไขกฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่นหลายตอหลายครั้ง เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของเกาหลีใตมีสมรรถนะในการบริหารจัดการมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็
พยายามจะทําใหเกิดความเปนประชาธิปไตยไปพรอมๆ กันดวย
อาจกลาวไดวา การปกครองทองถิ่นในเกาหลีใต เพิ่งจะมีการปฏิรูปกันอยางจริงจังเมื่อไมกี่ปที่
ผานมานี้เอง ทั้งที่รัฐธรรมนูญของเกาหลีใตมีบทบัญญัติรองรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตป
ค.ศ.1949 แลวก็ตาม ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะเหตุวา การปกครองสวนทองถิ่นของเกาหลีใตแปรเปลี่ยนไปตาม
สถานการณทางการเมืองในระดับชาติ ไมวาจะเปนชวงสงครามเกาหลีที่ทําใหการปกครองทองถิ่นของ
เกาหลีใตตอ งหยุดชะงักลง หรือจะเปนการเขาสูอ าํ นาจของรัฐบาลเผด็จการของปก จูง ฮี ก็ตาม
เกาหลีใตมีกฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น (ในสมัยใหม) ฉบับแรกตั้งแตป ค.ศ.1949
(Local Autonomy Act in 1949) และมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้หลายตอหลายครั้ง และกฎหมายที่
บังคับใชอยูในปจจุบัน มีการแกไขปรับปรุงเมื่อป ค.ศ.1995 ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เปนประชาธิปไตยมาก
ที่สุดนับตั้งแตป ค.ศ.1949 เปนตนมา กลาวคือเปดโอกาสใหทั้งฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกระดับมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนโดยตรง
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6.1

โครงสรางและรูปแบบการปกครองสวนทองถิน่

ประเทศเกาหลีใต เปนรัฐเดี่ยวแบงการบริหารราชการแผนดินออกเปน 2 ระดับ คือ รัฐบาล
กลางในระดับชาติและรัฐบาลระดับทองถิน่ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่
การบริหารงานของรัฐบาลกลางแบงออกเปน 2 คณะกรรมการ, 14 กระทรวง, 5 สํานักงาน, 14
ทบวง และ 2 องคกรอิสระ ในสวนของรัฐสภาแหงชาติ ประกอบไปดวยสมาชิกรัฐสภา 299 คน โดย
250 คนมาจากการเลื อกตั้ง โดยตรง และสมาชิ กอี ก 49 คนมาจากการแบ งสั ดส วนตามคะแนนที่
ประชาชนลงใหกับพรรคการเมือง1
6.1.1 รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิน่
สําหรับรูปแบบของการปกครองทองถิ่นนั้น มี 2 รูปแบบไดแก รูปแบบทั่วไป (General From)
และรูปแบบพิเศษ (Special From)
6.1.1.1 รูปแบบทัว่ ไป (General From)
เป นรู ป แบบการปกครองท องถิ่ น ที่ มีก ระจายอยูทั่ ว ประเทศเกาหลี ใต ภายในการปกครอง
ทองถิน่ รูปแบบทัว่ ไปเอง ก็สามารถแบงอีก 2 ระดับ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบน (Upper –
level) ไดแก จังหวัด (Province) หรือ Do และ มหานคร (Metropolitan)
ปจจุบันเกาหลีใตมีทั้งหมด 9 จังหวัด ไดแก จังหวัด Kyonggi, จังหวัด Kangwon, จังหวัด
Chungchogbuk, จั ง หวั ด Chungchongnam, จั ง หวั ด Chollabuk, จั ง หวั ด Chollanam, จั ง หวั ด
Kyongsangbuk, จังหวัด Kyongsangnam และจังหวัด Cheju และ 6 มหานครไดแก เมือง Pusan, เมือง
Taegu, เมือง Inchon, เมือง Kwangju, เมือง Taejon และเมือง Ulsan
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลาง(Lower –level) ไดแก เมือง (City) และ Kun
(County) ในปจจุบนั จังหวัดทัง้ 9 ของเกาหลีใต มีเมือง และ Kun รวมกันทัง้ สิน้ 158 แหง2
นอกจากนี้ ทั้ง เมือง (City) และ Kun (County) ยังมีหนวยงานสาขาที่ชวยแบงเบาภาระของทั้ง
สององคกรอีกนัน่ ก็คอื Dong (หมูบานในเขตเมือง) และ Eup/Myon (หมูบานในเขตชนบท) โดยสถานะ
ของ ทั้ง Dong / Eup / Myon เปนเพียงสาขาหรือเครื่องมือหนึ่งเทานั้นที่ชวยแบงเบาภาระใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในระดับลาง
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6.1.1.2 รูปแบบพิเศษ (Special From)
เปนรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่ถูกจัดตั้งขึ้นเปนพิเศษ มีเพียงแหงเดียวในเกาหลีใต คือกรุง
โซล (Seoul Special Metropolitan) ซึ่งเปนเมืองหลวง เหตุที่กรุงโซลถูกจัดใหเปนการปกครองทองถิ่น
รูปแบบพิเศษเพราะ เปนเมืองขนาดใหญเปนอันดับ 1 ของเกาหลี เปนศูนยรวมทางการคาและธุรกิจ
นอกจากนีย้ งั เปนเมืองทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูม ากเปนลําดับตนๆ ของโลกดวย
การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลางที่มีตอกรุงโซล แตกตางจากจังหวัดหรือมหานครอื่นๆ เพราะ
กรุงโซลขึ้นตอนายกรัฐมนตรีโดยตรง ผิดกับจังหวัดและมหานครอื่นๆ ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงบริหารงานของรัฐและกิจการภายใน (MOGAHA) กลาวคือ หากจะมีการ
ตัดสินใจ หรือ ใหความเห็นชอบใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของกรุงโซล รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายใน
ตองรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบลวงหนาเสียกอน นอกจากนี้ เมื่อเกิดกรณีพิพาทใดๆ ที่จําเปนตองมี
การตรวจสอบ ไตสวนขอเท็จจริง การเขาไกลเกลี่ยในกรณีพิพาทดังกลาวตองมีนายกรัฐมนตรีเขาเปน
อนุญาโตตุลาการดวย 3
ในกรุ งโซลเอง ก็ มีการปกครอง 2 ระดับ คือ ระดั บบน หรือ ที่เ รียกว า Seoul Special
Metropolitan 1 แหง และระดับลาง ทีเ่ รียกวา เขตปกครอง (Ku) มีจาํ นวน 25 แหง
จากที่กลาวไปทั้งหมด สามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
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ตารางที่ 6.1

ประเภทและจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเกาหลีใต 4

รูปแบบ
องคกรปกครองสวน
ทองถิน่
จํานวนรวม
กรุงโซล
(การปกครองทองถิน่
รูปแบบพิเศษ)

มหานคร
Pusan
Taegu
Inchon
Kwangju
Taejon
Ulsan
จังหวัด
Kyonggi
Kangwon
Chungchongbuk
Chungchongnam
Chollabuk
Chollanam
Kyongsangbuk
Kyongsangnam
Cheju

ทองถิ่นระดับลาง
จํานวนรวม

ทองถิ่น
ระดับบน

จํานวน

248

16

26

Kun

Ku

232

เมือง
(City)
72

91

69

1

25

-

-

25

17
9
11
6
6
6

1
1
1
1
1
1

16
8
10
5
5
5

-

1
1
2
1

15
7
8
5
5
4

32
19
12
16
15
23
24
21
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

31
18
11
15
14
22
23
20
4

23
7
3
6
6
5
10
10
2

8
11
8
9
8
17
13
10
2

-

จะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเกาหลีใต มีการแบงประเภทและระดับกันอยาง
ชั ดเจน รวมถึ ง องคก รที่ ตา งประเภทและต า งระดั บ กั น นี้ก็มีบ ทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่
แตกตางกันดวยซึ่งจะไดอธิบายตอไป
6.1.2 โครงสรางภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถิน่
อยางที่ไดอธิบายไปแลวในขางตนวา เกาหลีใตเปนรัฐเดี่ยว มีระบบการบริหารราชการเพียง 2
ระดับ คือ ระดับชาติ และระดับทองถิ่น ไมมีการบริหารในสวนภูมิภาคเหมือนของประเทศไทย ใน
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ขณะเดียวกัน การปกครองในระดับทองถิ่นเองก็แบงออกเปน 2 ระดับคือ ระดับบนและระดับลาง ซึ่ง
สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดงั นี้
แผนภาพที่ 6.1 แสดงลําดับชั้นและโครงสรางของการปกครองสวนทองถิน่ 5
รัฐบาลกลาง

กรุงโซล (1)

เขตปกครอง
(Ku - 25)

สวนกลาง

มหานคร (6)

เขตปกครอง
(44)

สวนทองถิน่ ระดับบน

จังหวัด (9)

Kun
(5)

City
(72)

Kun
(86)

สวนทองถิน่ ระดับลาง

เขต(Ku-21)*
Dong
(530)

Dong
(745)

Euo/
Myon
(8/38)

Dong
(1,018)

Euo/
Myon
(187/1,192)

หนวยงานสาขาของ
ทองถิ่นระดับลาง

หมายเหตุ: - ตัวเลขภายใน ( ) แสดงถึงจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- หนวยงานสาขาของทองถิ่นระดับลาง ถือเปนสวนหนึง่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทง้ั หมด 3 ชือ่
คือ Dong, Eup และ Myon สวน Ku คือ หนวยการปกครองระดับยอยทีม่ เี ฉพาะในเมืองทีม่ ปี ระชากร
มากกวา 500,000 คน

จากแผนภาพขางตนจะเห็นไดวา
ในกรุงโซล มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 ระดับ ไดแก ระดับบนคือ กรุงโซล ระดับลาง
ไดแก เขตปกครอง และ เขตปกครองมี Dong เปนสาขาที่ชวยในการบริหารงาน
ในมหานครทั้ง 6 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 ระดับ ไดแก ระดับบนคือ มหานครทั้ง 6
ระดับลางไดแก เขตปกครอง หรือ Kun (County) แลวแตกรณี โดยในเขตปกครองจะมี Dong เปนสาขา
ในขณะที่ Kun จะมี Euo หรือ Myon เปนสาขาทีช่ ว ยในการบริหารงาน
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ในจังหวัดทั้ง 9 มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 ระดับ ไดแกระดับบนคือตัวจังหวัดเอง ระดับ
ลาง คือ เมือง (City) หรือ Kun (County) แลวแตกรณี โดยในเขตเมือง จะมี Dong เปนสาขาที่ชวยในการ
บริหารงาน ยกเวนแตวาถาเมืองใดมีประชากรเกิน 500,000 คน จะมีเขต (Ku) ขึ้นมาอีกทําหนาที่เปน
องคกรระหวางกลางอีกชัน้ หนึง่
6.1.3 โครงสรางภายในขององคกรปกครองสวนทองถิน่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเกาหลีใต มีโครงสรางเพียงรูปแบบเดียวคือ รูปแบบที่แยกฝาย
บริหารและฝายนิติบัญญัติออกจากกัน โดยทั้ง 2 สวนตางมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ดวยกันทั้งคู หรือที่เรามักเรียกกันวารูปแบบฝายบริหารเขมแข็ง (Strong Executive) โดยหัวหนาฝาย
บริหาร (The Chief Executive) มีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไปตามแตประเภทขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เชน ถาเปนจังหวัด หัวหนาฝายบริหารจะเรียกวา ผูวาราชการจังหวัด (Governor)หรือถาเปนใน
ระดับเมือง จะเรียกวานายกเทศมนตรี (Mayor) เปนตน
อยางไรก็ตาม กอนที่เกาหลีใตจะใชรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูบริหารมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงนั้น เกาหลีใตเคยใชระบบการแตงตั้งหัวหนาฝายบริหารจากรัฐบาลกลาง โดยผาน
กระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายในมากอน ดังนั้น อาจกลาวไดวาการปกครองทองถิ่นใน
เกาหลีใตเพิ่งจะเปนการปกครองทองถิ่นที่แทจริงตามหลักทฤษฎีวาดวยการกระจายอํานาจ เมื่อ 7 ปที่
ผานมานีเ้ อง (ค.ศ.1995)6
แผนภาพที่ 6.2 แสดงรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

หัวหนาฝาย
บริหาร

ตรวจสอบ
และถวงดุล

ประชาชน

สภาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
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ถึงแมกฎหมายจะกําหนดใหรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทในเกาหลีใตมี
รูปแบบที่เหมือนกัน แตกฎหมายก็ยังกําหนดรายละเอียดบางอยางใหมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ความแตกตางกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับบน กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระดับลาง
6.1.3.1 สภาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
สภาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเกาหลีใต มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใน
พืน้ ที่ มีวาระคราวละ 4 ป โดยสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มีดงั นี้
ตารางที่ 6.2

แสดงจํานวนสมาชิกสภาทองถิน่ ระดับบน7
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ระดับบน)
Seoul
Pusan
Taegu
Inchon
Kwangju
Taejon
Ulsan
Kyonggi
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ระดับบน)
Kangwon
Chungbuk
Chonnam
Chonbuk
Chonnam
Kyongbuk
Kyongnam
Cheju

จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น
104
49
29
29
17
17
17
97
จํานวนสมาชิกสภา
47
27
36
38
55
60
51
17
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ในขณะที่จํานวนสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง สามารถแบงได 3 กลุม
ดังนี้ คือ
- ไมนอ ยกวา 15 คน แตไมเกิน 30 คน
- ไมนอ ยกวา 31 คน แตไมเกิน 40 คน
- มากกวา 41 คนขึน้ ไป
จํานวนของสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลตอจํานวนคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาอีกดวย
ตามกฎหมาย Local Autonomy Law ไดกําหนดใหสถานะของสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ มี 4 สถานะดวยกัน คือ
- สภาในฐานะเปนตัวแทนของประชาชนในพื้นที่
- สภาในฐานะเปนผูต ดั สินใจตามทีก่ ฎหมายใหอาํ นาจไว (Decision – Making Body) 8
- สภาในฐานะเปนผูออกกฎหมาย
- สภาในฐานะเปนผูควบคุมดูแลการทํางานของฝายบริหาร
อํานาจของสภาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
สามารถแบงออกไดเปน 5 ดานดวยกัน
(1) อํานาจในการตัดสินใจ
- อํานาจในการตรากฎหมายซึง่ บังคับใชในเขตพืน้ ทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
- อํานาจในการผานงบประมาณประจําป และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการเงินอืน่ ๆ
- อํานาจในการรับและดําเนินการแกไขเรือ่ งรองเรียนจากประชาชน
(2) อํานาจในการทําขอตกลงตางๆ
- อํานาจในการใหความยินยอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถออกพันธบัตร
ของทองถิ่นเพื่อระดมเงินในกรณีที่เกิดสภาวะฉุกเฉิน เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก MOGAHA หรือ กระทรวงบริหารกิจการของรัฐ
และกิจการภายในเสียกอน9
- อํานาจในการยินยอมใหฝายบริหารกอภาระผูกพันทางหนีส้ นิ ตางๆ
(3) อํานาจในการใหความเห็นชอบ
- อํานาจในการใหความเห็นชอบบัญชีทฝ่ี า ยบริหารจัดทํา
- อํานาจในการใหความเห็นชอบจํานวนเงินทีท่ อ งถิน่ จะตองจัดทําสํารอง
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- อํานาจในการใหความเห็นชอบยอนหลัง (หมายถึงการกระทําใดๆ ของฝายบริหารที่
ตองไดรับความยินยอมจากสภา แตเนื่องจากขณะนั้นสภาไมสามารถทําหนาที่ได เชน
สภาถูกยุบ สภาชุดตอมามีอาํ นาจในการใหความเห็นชอบยอนหลังได)
(4) อํานาจในการนําเสนอความคิดเห็น
- อํานาจในการนําเสนอความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน การยุบเลิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น การเปลี่ยนชื่อขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงขอบเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนตน
- อํานาจในการนําเสนอความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบน ตอกรณีที่
รัฐบาลตองการจะจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลางใหอยูในเขตพื้นที่
ของตน
- อํานาจในการนําเสนอขอรองเรียนตางๆ ของประชาชน
- อํานาจในการนําเสนอความคิดเห็นตามที่กฎหมายอื่นๆ ใหอํานาจไว เชน พ.ร.บ.วา
ดวยการวางผังเมือง ระบุ ใหหัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระดับลางตองฟงความคิดเห็นของสภากอนที่จะเสนอผังเมืองตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับบน หรือตอกระทรวงการกอสรางและขนสง
(5) อํานาจในการตรวจสอบและควบคุม
- อํานาจในการตรวจสอบและควบคุมการทํางานของฝายบริหาร
- อํานาจในการสืบสวนและสอบสวนฝายบริหารในกรณีเกิดขอรองเรียนตาง ๆ
(6) อํานาจในการบริหารงานภายใน
- อํานาจในการจัดตัง้ และบริหารกิจการภายในสภาทองถิน่
- อํานาจในการออกกฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับเพือ่ ใชในสภาทองถิน่
องคกรและการบริหารงานภายในสภาทองถิ่น
ภายในสภาทองถิน่ ประกอบดวยองคกรทีท่ าํ หนาทีส่ าํ คัญๆ ดังนี้
(1) สภาทองถิ่น ประกอบไปดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ซึ่งตอง
เปนการทัว่ ไป เสมอภาค และโดยลับ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป
(2) ประธานสภาและรองประธานสภา มาจากการเลือกตั้ง ของสมาชิกสภาทองถิ่น โดย
กําหนดใหสภาทองถิ่นมีประธานสภาได 1 คน ถาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบนมีรอง
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ประธานสภาได 2 คน และถาเปนระดับลางมีรองประธานสภาไดเพียง 1 คนเทานั้น โดยทั้งประธาน
และรองประธานจะมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ประธานและรองประธานสามารถถูกลงมติไม
ไววางใจจนเปนผลใหออกจากตําแหนงได
(3) คณะกรรมการสามัญ เปนองคกรที่ทําหนาที่กลั่นกรองและพิจารณากฎหมาย ขอรองเรียน
รวมถึงตรวจสอบการทํ างานของฝายบริหาร โดยจํานวนของคณะกรรมการสามัญจะมีอยางนอย 13
คณะ หรือมากกวาขึน้ อยูก บั จํานวนของสมาชิกสภาทองถิน่
(4) คณะกรรมการวิสามัญ จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องพิเศษ ที่ไมมีอยูในคณะกรรมการสามัญ
เชน คณะกรรมการวิสามัญเพือ่ พิจารณางบประมาณประจําป เปนตน
(5) เลขานุการสภาและสํานักงานเลขานุการสภา ขึน้ ตรงตอประธานสภา
6.1.3.2 ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเกาหลีใต ปจจุบันมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนทั้งระดับบนและระดับลาง10 ซึ่งมีการเลือกตั้งเปนครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1995 มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และจะอยูต ดิ ตอกันเกิน 3 วาระมิได11
(1) อํานาจของหัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(1.1) อํานาจในฐานะที่เปนตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการงาน
ดานตาง ๆ
(1.2) อํานาจในการประกาศใชกฎหมาย
(1.3) อํานาจอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับสภาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ ไดแก
- รองขอใหประธานสภาเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ
- อํานาจในการเสนอกฎหมาย
- สิทธิในการรับรูการทํางานของฝายสภา
- อํานาจในการแตงตัง้ บุคลากรและเจาหนาทีใ่ นองคกรปกครองสวนทองถิน
่
่ ทบทวนการพิจารณาใหมอกี ครัง้
- อํานาจในการรองขอใหสภาทองถิน
- อํานาจในการยื่นขอตอศาลสูงใหมีการเพิกถอนการตัดสินใจใดๆ ของสภาทองถิน
่
(1.4) อํานาจทีเ่ กีย่ วของกับการบริหาร
- อํานาจในการกระทํากิจการในระดับชาติ หากรัฐบาลกลางมอบอํานาจให
- อํานาจในการจัดการและบริหารงานภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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อํานาจในการมอบหมายงานตางๆ ใหกับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกระทําการแทน เชน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในระดับทีต่ าํ่ กวา องคกรสาธารณะอืน่ ๆ เปนตน
- อํานาจในการยื่นของตอศาลสูงใหมีการเพิกถอนการคําสั่งใดๆ ของรัฐบาลกลางหาก
เห็นวาคําสัง่ นัน้ ไมเหมาะสม หรือเปนการฝาฝนกฎหมาย
- อํานาจในการบริหารงานบุคคล
่
- อํานาจทีเ่ กีย่ วกับการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน
อย างไรก็ ตามอํา นาจและหนาที่ ตา งๆ เหล านี้ หั วหนา ฝ ายบริ หารขององคกรปกครองส ว น
ทองถิ่น ก็มิไดรับผิดชอบเพียงผูเดียวแตอยางใด กฎหมายยังเปดโอกาสใหหัวหนาฝายบริหารมีผูชวย
นัน้ ก็คือ
√ รองหัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบนสามารถมีรองผูวาฯ (ในกรณีที่เปนจังหวัด) ได 2 คน
และมีรองนายกเทศมนตรี (ในกรณีที่เปนมหานคร)ได 2 คนเชนกัน แต 1คนตองมาจากการแตงตั้งของ
รัฐบาลกลาง และอีก 1 คนมาจากการแตงตั้งของตัวผูวาฯ หรือนายกเทศมนตรีเอง ขณะที่กรุงโซลซึ่ง
เปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ กฎหมายอนุญาตใหมีรองนายกเทศมนตรี ไดถึง 3 คน แต มี
เงื่อนไขวา 2 ใน 3 คน ตองมาจากการแตงตั้งของรัฐบาลกลาง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับลาง รองหัวหนาฝายบริหารมีไดแหงละ 1 คน โดยมาจากการแตงตัง้ ของหัวหนาฝายบริหารเอง
√ องคกรทีท่ าํ หนาทีใ่ นการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ
งานของทองถิ่นได โดยถาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับสูงจะตองจัดตั้งขึ้นตามประกาศคําสั่ง
ของประธานาธิบดี ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลางจะตองจัดตั้งขึ้นตามความยินยอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับสูง และตามประกาศคําสัง่ ของประธานาธิบดี
(2) โครงสรางและองคกรของฝายบริหารภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสร า งและองค ก รของฝ า ยบริ ห ารภายในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แต ล ะแห ง ไม
เหมือ นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ระดั บ และประเภทขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นนั้ นๆ วา เปนองค กร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับและประเภทใด
กฎหมายไดเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถออกแบบโครงสรางการบริหาร
กิจการในทองถิ่นเองได เพราะทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกัน ดังนั้นรูปแบบและโครงสรางจึง
ขึน้ อยูก บั ความตองการของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ เองเปนสําคัญ12
-
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อย า งไรก็ ต าม ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในระดั บ เดี ย วกั น มั ก จะมี โ ครงสร า งการ
บริหารงานและองคกรตางๆ ทีค่ ลายคลึงกัน ซึ่งมีองคประกอบตางๆ ดังนี้
แผนภาพที่ 6.3 โครงสรางองคกรในระดับจังหวัด13
ผูว า ราชการจังหวัด
สํานักเลขาผูว า ฯ
รองผูว า ฯ ฝายบริหาร

หนวยงานขอมูลขาวสารสาธารณะ
รองผูว า ฯ ฝายการเมือง

ตรวจสอบภายใน
สํานักนโยบายและแผน
ฝายแผน
กอง
บริหาร
ทัว่ ไป

ฝาย
ทองเที่ย
วและ
วัฒนธร
รม

ฝาย
เกษตร
และ
ประมง

ฝาย
เศรษฐ
กิจและ
การ
พาณิชย

ฝาย
สิ่งแวดล
อม
สวัสดิกา
รและ
ผูหญิง

ฝาย
โยธา

ฝาย
บรรเทา
สาธารณ
ภัย
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แผนภาพที่ 6.4 โครงสรางองคกรในระดับเมือง (City) 14
นายกเทศมนตรี
หนวยงานขอมูลขาวสารสาธารณะ
รองนายกฯ
ตรวจสอบภายใน

ฝายแผนและ
ความรวมมือ

กอง
บริหาร
ทัว่ ไป

หองสมุ
ดเมือง

ฝาย
วัฒนธร
รม
สือ่ มวล
ชนและ
การคา

ฝาย
สวัสดิกา
รและ
สิ่งแวดล
อม

สวน
สัตว

กอง
ขนสง

ฝาย
พัฒนา
เมือง

แผนภาพที่ 6.5 โครงสรางองคกรในระดับ Kun 15
หัวหนา Kun

รองหัวหนา Kun

14 หนวยงาน

ฝาย
บริหาร
น้ํา

ฝายการ
กีฬา

ฝายการ
จัดการ
สิง่ แวดล
อม

ศูนยสุขภาพ 2
แหง
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แผนภาพที่ 6.6 โครงสรางองคกรในระดับ Ku 16
ผูอํานวยการเขต

รองผูอ าํ นวยการเขต

ฝายเมือง

ฝายพัฒนาสังคม

ฝายบริหารทั่วไป

ศูนยสุขภาพ

กองวางแผนและตรวจสอบ

แผนภาพที่ 6.7 โครงสรางองคกรของกรุงโซล 17
นายกเทศมนตรี
ผูช ว ยนายกฯ ดานนโยบายผูหญิง

หนวยงานขอมูลสาธารณะ

สํานักงานเลขาฯ
รองนายกฯฝายการบริหารคนที่ 1
ตรวจสอบภายใน
ฝายวางแผนขอมูลขาวสาร

สํานัก
วางแผน
งบประมา

ฝายบริหาร
จัดการ

ฝาย
สาธารณสุ
ขและ
สวัสดิการ

ฝายวางแผนกรณีฉุกเฉิน

รองนายกฯ
ฝาย
การเมือง

รองนายกฯฝายการบริหารคนที่ 2
ฝายตรวจสอบวิศวกรรม

ฝายปฏิรูปการบริหาร

ฝายเศรษฐ
กิจและ
อุตสาหกร
รม

ฝาย
ทองเทีย่ ว
และ

สํานักงาน
สิ่งแวดลอ
ม

กอง
บรรเทาสา
ธารณภัย

สํานักงานโยธาสําหรับสนามกีฬา
ทีใ่ ชในการแขงขันฟุตบอลโลก

กองวางผัง
เมือง

สํานักงาน
ขนสง
ฝายการ
เคหะ

ฝาย
ควบคุม
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จากแผนภาพทั้งหมด จะเห็นไดวาแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางมีรูปแบบโครงสรางที่
แตกตา งกั นไป แล วแตว าองค กรปกครองสว นทองถิ่น นั้นจะอยู ในระดับใดและลั กษณะของพื้ นที่ ท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตั้งอยูวาเปนอยางไร เชนบางทองถิ่นตองมีฝายบริหารจัดการน้ํา เพราะ
ปญหาเรื่องการขาดแคลนแหลงน้ําเปนปญหาใหญ ในขณะที่แหงอื่นๆ ไมมีปญหาในเรื่องนี้ แตกลับมี
ปญหาดานอื่นๆแทน เชนในเขตเมืองและในกรุงโซลตองมีหนวยงานที่ดูแลดานการจัดการขนสงและ
การจราจร ซึ่งเปนปญหาที่พ บแต ในเมืองใหญๆ เทานั้น จากตัว อยางนี้แ สดงใหเ ห็นวารูปแบบและ
โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถสะทอนความเปนอิสระของ
ทองถิน่ จากการควบคุมของรัฐบาลกลางได
6.2

องคประกอบของระบบการปกครองทองถิน่

6.2.1 เกณฑการจัดตั้งและการยกฐานะ
6.2.1.1 หลักเกณฑในการจัดตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่
การจัดตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเกาหลีใต แยกเปน 2 กรณีดงั นี้ 18
(1) การจัดตั้งเมือง (City)
เมืองจะจัดตัง้ ขึน้ ไดตอ งมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
- มีประชากรในเขตเมืองมากกวา 50,000 คนขึน้ ไป
- พืน้ ทีน่ น้ั ๆ ตองเคยเปน Kun (County) มากอน
- Kun(County) ที่จะถูกจัดตั้งเปนเมืองตองมีประชากรเกินกวา 20,000 คนที่อาศัยอยูใน
เขตเมือง หรือมิเชนนัน้ ก็จะตองมีประชากรรวมเกิน 150,000 คนขึ้นไป
- มีหลักเกณฑบางประการตามประกาศคําสัง่ ของประธานาธิบดี
- ตองไดรบั ความยินยอมจากจังหวัด
(2) การจัดตั้ง (Eup) (ซึง่ เปนเพียงองคกรระดับยอยของ Kun (County))
- ตองมีประชากรไมนอยกวา 20,000 คน
- ถาหากพื้นที่ใดมีประชากรไมถึง 20,000 คนก็สามารถจัดตั้ง Eup ไดหากพื้นที่นั้นเปน
ที่ตองของสํานักงานของ Kun
เมื่อจัดตั้ง Eup และ เมือง ไดแลว ก็จะพัฒนาเปนองคกรปกครองทองถิ่นที่ใหญขึ้นตองใช
หลั กเกณฑในการยกฐานะ ตามที่จะไดอธิ บายในหัวข อตอไป นอกจากนี้ยัง มี องค กรปกครองส ว น
ทองถิ่นบางแหงถูกจัดตั้งขึ้นตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละเมือง โดยแตและเมือง หรือ
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จังหวัดตางมีประวัติศาสตรการจัดตั้งที่แตกตางกัน เชน เมือง Pusan ที่ปจจุบันมีสถานะเปนมหานคร 1
ใน 6 แหงของเกาหลีใต เพราะในอดีตที่ผานมาเมือง Pusan เปนเมืองทาที่สําคัญเปนอันดับสองใน
คาบสมุทรเกาหลี จึงดึงดูดพอคา ประชาชนและนักธุรกิจใหเขามาทําการพาณิชยเปนจํานวนมาก จํานวน
ประชากรที่อยูอาศัยในเมืองนี้จึงมีมากมาตั้งแตสมัย ป ค.ศ.187619 ซึ่งเปนปที่ญี่ปุนเขามาเปดทาเรือขึ้นที่
เมือง Pusan แหงนี้ นับตั้งแตน้ันเปนตนมาเมือง Pusan จึงมีสถานะพิเศษกวาเมืองในจังหวัดอื่นๆ ตอมา
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 Pusan จึงถูกจัดตั้งขึ้นเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบมหานคร
เมือ่ มีการรับรองฐานะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไวในรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.1949
6.2.1.2 หลักเกณฑการยกฐานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การยกฐานะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเกาหลีใตแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
(1) การยกฐานะจาก Eup/Myon (หมูบาน)ใหเปนเมือง (City) มีหลักเกณฑตา งๆ ดังนี้
- ตองมีประชากรกันเขต รวมกันเกิน 5,000 คนขึ้นไป
- มากกวา 60% ของประชากรตองอาศัยอยูใ นเขตของ Eup/Myon
- มากกวา 60% ของจํานวนครัวเรือนจะตองประกอบธุรกิจการพาณิชยหรืออุตสาหกรรม
- ตองมีปจจัยอื่นๆ ที่มากเพียงพอที่จะทําให Eup/Myon บริหารงานในรูปแบบ City ได
เชน รายไดจากภาษีของทองถิ่น, ความหนาแนนและอัตราการเพิ่มของประชากร ซึ่ง
หลั ก เกณฑต า งๆ เหล านี้ถูกกําหนดโดยกระทรวงบริ หารกิจ การของรั ฐและกิ จการ
ภายใน
ผลจากการยกฐานะของ Eup/Myon เปน เมือง (City) ก็คือ จะทําให Eup/Myon กลายเปน
องคกรปกครองส วนทองถิ่นไปในทั นที ซึ่ งมี ส ภาและผูบ ริห ารที่มาจากการเลือกตั้ งโดยตรง เพราะ
สถานะของ Eup/Myon เปนเพียงสาขาหนึ่งของ Kun (County) ไมไดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตอยางใด
(2) การยกฐานะจาก เมือง (City) ใหเปนมหานคร (Metropolitan city)
ในเรื่องนี้ยังไมมีการกําหนดรายละเอียดไวในกฎหมายแตอยางใด แตอยางนอยเมืองที่จะยก
ฐานะใหเปนมหานครไดตองมีประชากรในเขตเมืองเกิน 1,000,000 คนขึ้นไป20 เมืองมีความหลากหลาย
ประชากรมีอ าชีพ ประกอบการคา, ธุรกิจ, การบริการและอุตสาหกรรมเปนหลัก การศึกษาของ
ประชากรโดยเฉลีย่ อยูใ นขัน้ สูง เปนตน
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ผลจากการยกฐานะจากเมืองใหเปนมหานคร ก็คือ เมือง (City) ซึ่งแตเดิมเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในระดับลาง จะถูกยกฐานะใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับบน อยูภายใตการ
ดูแลของรัฐบาลกลางโดยไมผา นองคกรระหวางกลาง เชน จังหวัด เหมือนตอนทีม่ ฐี านะเปนเมือง (City)
6.2.3 ภารกิจและอํานาจหนาที่
การแบงภารกิจและอํานาจหนาที่ วางานหรือหนาที่ใดเปนของรัฐบาลกลาง เปนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับบน หรือ ระดับลางนัน้ มีการระบุขอบเขตกวางๆ ไว ดังนี้
ตารางที่ 6.3

ขอบเขตภารกิจและอํานาจหนาที่

รัฐบาลกลาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

√ การดํารงอยูแ ละรักษาไวซง่ึ ความ √ การรักษาไวซง่ึ องคกรปกครองสวนทองถิน่
มัน่ คงของรัฐ
√ การพัฒนาและปรับปรุงบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพืน้ ที่
√ การวางแผน, การกําหนดนโยบาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
, การควบคุมนโยบายใน
ระดับบน
ระดับลาง
ระดับชาติ
√ กิจการในภาพกวางของพื้นที่ √ ใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ในพืน้ ทีอ่ ยางใกลชิด
√ กิจการที่สรางความเปน
เอกภาพในพื้นที่
√ หนาที่ประสานงานและการ
ตัดสินชี้ขาดระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ภายใน
พืน้ ที่
√ หนาทีอ่ ่ืนตามทีร่ ฐั บาลกลาง
มอบหมาย
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จากตารางขางตนสามารถอธิบายถึงขอบเขตหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดดงั นี้
(1) ขอบเขตภารกิจหนาที่ที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบน (จังหวัด และ มหา
นคร)
- มีหนาทีท่ าํ กิจกรรมทีอ่ ยูใ นระดับบน ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ อยางนอย 2 แหงขึน้ ไป
- มีหนาที่กําหนดมาตรฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในระดับลางใหปฏิบัติ
หรือดําเนินงานใหอยูใ นมาตรฐานเดียวกัน
- มีหนาที่เปนตัวกลางระหวางรัฐบาลกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลางและมี
หนาที่เปนตัวเชื่อมประสานระหวางองคกรปกครองระดับลางดวยกันเอง
- มีหนาทีท่ าํ กิจการทีไ่ มเหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขนาดเล็ก
- มีหนาที่ในการจัดตั้งรวมถึงบริหารจัดการสาธารณูปโภคและเครื่องอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจการเหลานั้นเหมาะสมสําหรับการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ มากกวาหนึง่ แหงดําเนินการ
(2) ขอบเขตภารกิจหนาที่ที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง (เมือง – Kun – เขต
ปกครอง)
- มีหนาทีด่ าํ เนินกิจการทีเ่ ปนการเฉพาะเจาะจงภายในพืน้ ทีน่ น้ั ๆ เอง
- ดําเนินการตามทีไ่ ดรบ
ั มอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับบน
(ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองทั้งระดับบนและระดับลางจะตองไมแขงขัน
กันเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในพืน้ ทีเ่ ดียวกันเอง)
ภารกิจและหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ. Local Autonomy แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1995 ไดระบุใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนาที่ 52 ประการ ใน 6 ประเภท ดังตอไปนี้
(1) หนาทีท่ เ่ี กีย่ วกับการควบคุม จัดการ บริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ (11 ประการ)
- ประสานชือ่ ทีต่ ง้ั พืน้ ทีข่ องการบริหารภายในขอบเขตอํานาจการตัดสินใจของตน
- ออก – ยกเลิก – แกไขเทศบัญญัตแิ ละระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- ดําเนินงานและบริหารองคกรยอยตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิน่
- แนะแนวทาง ควบคุมองคกรยอยตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- จัดการบริหาร ใหสวัสดิการ ใหการฝกอบรม ใหการศึกษาแกบคุ คลากร
- จัดเก็บภาษีและรายไดอน่ื ๆ
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- จัดทํางบประมาณ บริหารงบประมาณ ตรวจสอบบัญชี และบริหารทรัพยสนิ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการของทองถิน่ ใหมคี วามกาวหนา
- บริหารจัดการทรัพยสนิ ของทองถิน่ โดยทัว่ ไป
- จัดการเรือ่ งงานทะเบียนใหแกประชาชนในพืน้ ที่
- เตรียมความพรอมในเรือ่ งการศึกษาวิจยั และสถิตติ างเพือ่ การพัฒนาทองถิน่
(2) หนาทีท่ เ่ี กีย่ วกับการสนับสนุนสวัสดิการและงานพลเรือน (10 ประการ)
- กิจกรรมเพือ่ สวัสดิการของพลเรือน
- จัดตัง้ และบริหารกิจการเพือ่ บริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
- ปกปองและชวยเหลือผูย ากไร
- ปกปองและสนับสนุนสวัสดิการแกคนชรา คนพิการดานตางๆ รวมถึงเด็กและสตรี
- จัดตั้งและดําเนินการงานสาธารณสุขทองถิ่น
- ปองกันโรคระบาดและโรคติดตอตางๆ
- จัดเตรียมและจัดหาสถานทีใ่ นการฌาปณกิจศพ
- ใหคาํ แนะนําในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในสถานทีส่ าธารณะทีเ่ ปนของเอกชน
- ทําความสะอาดและกําจัดของเสียตางๆ เชน น้ําเสีย และขยะ เปนตน
- จัดตั้งและดําเนินงานวิสาหกิจทองถิ่นตางๆ
(3) หน าที่ ที่เกี่ ยวกั บการสนั บสนุ นการอุ ตสาหกรรม รวมทั้ งการเกษตร ป าไม และการค า (14
ประการ)
- จั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การเครื่ อ งอํ า นวยความสะดวกให แ ก พื้ น ที่ เ กษตรกรรม เช น ระบบ
ชลประทานขนาดเล็ก
- สนับสนุนผลิตภัณฑทท่ี าํ มาจากสินคาเกษตร ปาไม ปศุสตั วและสินคาทางทะเล
- จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร
- จัดหาและเสนอแนะแนวทางการรวมแปลงเกษตรกรรม
- สนับสนุนและใหคาํ แนะนําการทํากําไรในธุรกิจการเกษตร
- สงเสริมการหารายไดจากการทําปศุสตั วในพืน้ ที่
- บริหารจัดการระบบปาไม
- ทําโครงการการพัฒนาปศุสตั วขนาดเล็ก
- ปองกันโรคติดตอในการทําปศุสตั ว
- สนับสนุนและชวยเหลืออุตสาหกรรมทองถิ่น
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- ปกปองผูบ ริโภคและสงเสริมการออมใหแกประชาชน
- สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
- พัฒนา สนับสนุน ชวยเหลือ อุตสาหกรรมที่มีเฉพาะที่ทองถิ่นของตน
- พัฒนา สนับสนุน ผลิตภัณฑภายในทองถิน่ ศิลปะพืน้ บาน เพือ่ การทองเทีย่ ว
(4) หนาทีท่ เี กีย่ วกับการพัฒนาทองถิน่ และบริหารสิง่ แวดลอมเพือ่ พลเมือง (15 ประการ)
- จัดทําโครงการเพือ่ การพัฒนาทองถิน่
- อํานวยการใหแกวศิ วกรรมโยธาและโครงการกอสรางพืน้ ฐาน
- อํานวยการในการวางผังเมือง
- สราง ซอม บํารุงรักษาถนนภายในทองถิ่น
- สงเสริมและชวยเหลือการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยในทองถิน่
- พัฒนาหมูบ า นและชนบท
- กิจกรรมปองกันภัยธรรมชาติ
- ดูแลและจัดการลุมแมน้ํา – คลอง – หนอง – บึง
- จัดตั้งและบริหารระบบสงน้ํา
- จัดตั้งและบริหารน้ําประปา
- จัดตั้งและบริหารสวนสาธารณะตามที่ตางๆ
- ดําเนินการโครงการรถไฟทองถิน่
- จัดตั้งและจัดการเครื่องอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการจราจร เชน สัญญาไฟจราจร ที่
จอดรถ และเครือ่ งหมายจราจรอืน่ ๆ
- จัดตัง้ และออกมาตราการบังคับเพือ่ ปองกันภัยธรรมชาติ
- สนับสนุนและชวยธุรกิจในทองถิน่
(5) หนาทีท่ เ่ี กีย่ วกับการสนับสนุนการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม (5 ประการ)
- จัดตั้ งและดํา เนิน การรวมถึง ใหคําแนะนํ า ศู นยรับเลี้ ยงเด็ก โรงเรียนประถม โรงเรียน
มัธยม และโรงเรียนอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะคลายกัน
- จัดตั้งและบริหารจัดการสถานที่ใหความรูสาธารณะตางๆ เชน หองสมุด สนามเด็กเลน
โรงยิมเนเซียม พิพิธภัณฑ เปนตน
- รักษาไวซง่ึ ภูมิปญ
 ญาทองถิน่
- สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมทองถิน่
- สนับสนุนองคกรวัฒนธรรมและศิลปะทองถิน่
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(6) หนาทีท่ เ่ี กีย่ วกับการปองกันภัยฝายพลเรือน (2 ประการ)
- จัดตัง้ และดําเนินการการปองกันภัยฝายพลเรือน เชน จัดหาอาสาสมัคร เปนตน
- ปองกันอัคคีภยั
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 9 แหงกฎหมาย Local
Autonomy Act สําหรับรายละเอียดวางานใดใหทองถิ่นระดับไหนทําใหเปนไปตามขอบเขตภาระหนาที่
ตามทีไ่ ดอธิบายไปแลวในขางตน
6.2.3 แหลงทีม่ าแหงรายไดและระบบการคลัง
6.2.3.1 แหลงที่มาแหงรายได
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเกาหลีใตมที ม่ี าแหงรายได 2 ประเภทดังนี้
(1) รายไดจากภาษี 21 สามารถอธิบายไดดว ยแผนภาพดังนี้
แผนภาพที่ 6.8 ประเภทภาษีทท่ี องถิ่นสามารถจัดเก็บได 22
ภาษีทว่ั ไป
ภาษีที่จังหวัดเก็บ
ภาษีเฉพาะ
ภาษีทท่ี อ งถิน่ จัดเก็บได

ภาษีทว่ั ไป
ภาษีทเ่ี มือง/
County เก็บ
ภาษีเฉพาะ

ภาษีครอบครอง
ภาษีจดทะเบียน
ภาษีคนตางดาว
ภาษีใบอนุญาต
ภาษีอาํ นวยความสะดวกทัว่ ไป
ภาษีพัฒนาทองถิน่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีอสังหาริมทรัพย
ภาษีลอ เลือ่ น
ภาษีการทําไร
ภาษียาสูบ
ภาษีฆาสัตว
ภาษีทด่ี นิ
ภาษีวางแผนเมือง
ภาษีสํานักธุรกิจ
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เมื่อทราบถึงประเภทของภาษีตางๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บไดแลว ตอไปจะเปน
การอธิบายถึงรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใดเก็บ
ภาษีประเภทใดไดบา ง
ตารางที่ 6.4

ประเภทของภาษีกบั การจัดเก็บขององคกรปกครองสวนทองถิ่น23

ประเภท
ภาษีทว่ั ไป
ภาษีครอบครอง
ภาษีจดทะเบียน
ภาษีคนตางดาว
ภาษีใบอนุญาต
ภาษีโรงเรือน
ภาษีอสังหาริมทรัพย
ภาษีลอเลือ่ น
ภาษีการทําไร
ภาษียาสูบ
ภาษีฆา สัตว
ภาษีทด่ี นิ
ภาษีเฉพาะ
ภาษีอาํ นวยความสะดวกทัว่ ไป
ภาษีพัฒนาทองถิ่น
ภาษีวางแผนเมือง
ภาษีสํานักธุรกิจ

ภาษีที่มหานคร
จัดเก็บ

ภาษี
ที่จังหวัดจัดเก็บ

ภาษีทเ่ี มือง / County ภาษีทเ่ี ขตปก-ครอง
จัดเก็บ
จัดเก็บ

0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
-

0
0
-

0
0

0

(2) รายไดที่ไมใชภาษี มีทง้ั หมด 6 ประเภทดังตอไปนี้
(2.1) รายไดจากภาษีที่รัฐจัดสรรใหแกทองถิ่น หมายถึง ภาษีทุกประเภทที่รัฐบาลกลางทํา
หนาทีใ่ นการจัดเก็บแลวทําการแบงสวนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีสัดสวนเฉลี่ย 1 ตอ 11
สวน หรือ 13.27 % ในกรณีพเิ ศษ กลาวคือ ถารัฐจัดเก็บได 11 สวน จะทําการแบงใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งหลาย 1 สวน โดยจะจัดแบงใหในลักษณะเงินกอน และไมมีการระบุวัตถุประสงคการใช
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เงินกอนนั้น อยางไรก็ตามสัดสวนรายไดที่จะตองทําการแบงใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบายของรัฐบาล
(2.2) รายไดจากภาษีที่รัฐบาลกลางโอนใหแกทองถิ่น รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทนี้ มีลักษณะคลายกับรายไดจากภาษีที่รัฐจัดเก็บใหแกทองถิ่น แตแตกตางกันตรงที่รายไดที่จะ
แบงใหกับใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีพียงรายไดจากภาษี 3 ประเภทเทานั้น ไดแก ภาษีสุรา
ภาษีโทรศัพท ภาษีพิเศษสําหรับเกษตรกรรมและการประมง
(2.3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง เปนเงินที่รัฐบาลกลางอุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตางๆ ทั่วประเทศ แตเงินที่ใหการอุดหนุนนั้นจะตองนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของรัฐบาล
(หรือทีเ่ รียกวาการอุดหนุนอยางมีเงือ่ นไข)
(2.4) เงินอุดหนุนจากมหานครและจังหวัด (เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับบน) เปนเงินอุดหนุนที่จังหวัดหรือมหานครใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง โดยผาน
โครงการตางๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบนเปนผูริเริ่มโครงการหรือ มอบหมายใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในระดับลางเปนผูจัดทํา แลวจังหวัดหรือมหานครเปนผูใหเงินอุดหนุน ซึ่งอาจจะ
ใหเงินอุดหนุนเต็มโครงการ หรือบางสวนก็ได
(2.5) เงินยืม หมายถึง เงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยืมจากแหลงเงินทุนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้อาจยืมไดในสองลักษณะคือ เงินกูและการออก
พันธบัตร
6.2.3.2 รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ รายจายตามกฎหมาย
กับรายจายที่เกิดจากการบริหาร รายจายตามกฎหมายก็คือรายจา ยที่จะตองไดรับการอนุ มัติของสภา
ทองถิ่น สวนรายจายที่เ กิดจากการบริหารเปนรายจายที่ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถควบคุมไดโดยตรง
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยสวนใหญจะเกิดจาก
- คาใชจา ยทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการทัว่ ไป
- รายจายของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
- คาใชจา ยเพือ่ สวัสดิการสังคม
- คาใชจา ยเพือ่ การอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
- คาใชจา ยเพือ่ การพัฒนาสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
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- คาใชจา ยเพือ่ การอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม การกีฬา
- คาใชจา ยในการปองกันภัยฝายพลเรือน
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญจะมาจากภาระกิจหนาที่ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย
ตารางที่ 6.5

โครงสรางรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 24

ประเภท
1992
1993
1994
รายจาย
สภาทองถิน่
114.3(0.7)
177.9(0.8)
199.1(0.7)
บริหารจัดการ
4,148.8(19.9)
4,703.4(20.4)
6,474.1(22.7)
ทัว่ ไป
สวัสดิการสังคม
3,458.9(16.6)
3,838.5(16.7)
4,313.9(15.2)
อุตสาหกรรม
2,683.1(12.9)
3,196.1(13.9)
4,069.3(14.3)
เศรษฐกิจ
5,938.3(28.6)
6,022.4(26.2)
8,475.9(29.8)
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน
การกีฬาและ
798.3(3.8)
945.4(4.1)
1,446.6(5.1)
วัฒนธรรม
ปองกันภัยฝาย
453.3(2.2)
541.5(2.3)
473.8(1.7)
พลเรือน
อื่น ๆ
3,175.2(15.3)
3,603.2(15.6)
2,990.8(10.5)
รวม
20,800.2(100)
23,028.4(100)
28,443.5(100)
หมายเหตุ: - หนวยของคาเงินคือ ลานวอน
- ตัวเลขใน ( ) หมายถึง รายจายเมือ่ คิดเปนเปอรเซ็นต

1995

1996

237.2(0.7)
7,594.1(22.3)

238.5(0.6)
7,974.6(19.7)

5,319.2(15.6)
5,765.6(16.9)

5,959.1(14.8)
6,826.8(16.9)

9,228.8(27.1)

11,985.0(29.7)

1,930.4(5.7)

2,256.8(5.6)

609.5(1.8)

672.7(1.7)

3,373.7(9.9)
34,058.5(100)

4,459.3(11.0)
40,372.8(100)

สาธารณรัฐเกาหลี 209
6.2.4 ระบบบริหารบุคคล
ปจจุบัน ประเทศเกาหลีใตมีขาราชการทั้งหมด 933,899 คน โดยแบงเปน ข าราชการของ
รัฐบาลกลาง 576,697 คน หรือคิดเปน 61.8% และเปนขาราชการทองถิน่ 357,202 คน คิดเปน 38.2%25
ในจํานวนนี้ มีขา ราชการจากสวนกลางทีไ่ ปทํางานอยูใ นองคกรปกครองสวนทองถิน่ 132 คน
ระบบการบริหารบุคคลในเกาหลีใตมีการแบงแยกระหวางบุคคลของสวนกลางและบุคคลของ
สวนทองถิ่นอยางชัดเจน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระคอนขางมากในการบริหารงานบุคคล
โดยมีกฎหมายอยางนอย 3 ฉบับที่รองรับการมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย Local Autonomy และ กฎหมาย Local Public
Officials
กฎหมายทั้ง 3 ฉบับไดสรางกลไกการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ไวดงั นี้
(1) หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกหลักในการบริหารงานบุคคล
ระดับทองถิ่น ทั้ งนี้เพราะเปนผู ที่มีอํานาจตั้งแตการรับสมั ครบุคคลขารับราชการส วนทองถิ่ น การ
แตงตั้ง การโยกยาย สับเปลีย่ น ลดขัน้ พักราชการ ถอดถอน ดําเดินการทางวินัย สืบสวน สอบสวน
ตลอดจนการว า กล า ว ตั กเตื อ น แตทั้ ง นี้ ตอ งเป น ไปด วยความบริ สุ ท ธิ์ ยุติ ธรรม และมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ หัวหนาฝายบริหารยังสามารถถายโอนอํานาจดังกลาวนี้ไปยังผูชวยหรือบุคคลใดที่ไดรับ
อํานาจใหสามารถเปนผูชวยในการบริหารจัดการบุคคลภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนได
หลักการนีไ้ ดรบั การรับรองใน กฎหมาย Local Public Officials
(2) คณะกรรมการบริหารบุคคล
คณะกรรมการชุดนี้เปนองคกรที่ตั้งขึ้นเพื่อชวยหัวหนาฝายบริหารในการบริหารงานบุคคลใหมี
ความคลองตัวมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเปนองคกรทีท่ าํ หนาที่ในการกําหนดรายละเอียดตางๆ เชนมาตราฐาน
คุ ณ สมบั ติ ของบุ คคลที่ องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ นต องการ เป น ต น โดยในองค กรปกครองส ว น
ทองถิน่ แตละแหงจะตองมีคณะกรรมการบริหารบุคคลเพือ่ ทําหนาทีด่ งั กลาวนี้
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยคณะบุคคล 5 คน แตไมเกิน 7 คน มาจากการแตงตั้งของ
หั วหน า ฝ า ยบริ ห ารขององค กรปกครองส วนท อ งถิ่น โดยจะต อ งแต ง ตั้ ง บุ ค คลจากผู มีความรู ความ
ชํานาญในการบริหารงานบุคคลมากอน หรือ เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม หรือ
ทนายความเปนตน
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หนาทีข่ องคณะกรรมการชุดนีม้ อี ยางนอย 4 ประการคือ
- ทําหนาที่ในการจัดสอบเพื่อสรรหาบุคคลเขาทํางาน
- ทําหนาทีพ่ จิ ารณาผลงานเพือ่ แตงตัง้ หรือเลือ่ นขัน้
- ทําหนาทีใ่ นการดูแลระเบียบวินยั ของขาราชการ
- ทําหนาทีต่ ามทีก่ ฎหมายอืน่ ๆ กําหนด
องคประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ มีอยางนอย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยจะมีการประชุมเมื่อประธานคณะกรรมการเห็นวามี
ความจําเปนตองประชุม
(3) คณะกรรมการตรวจสอบคํารอง
คณะกรรมการชุดนี้ ถูกจัดตั้งขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบนเทานั้น (กรุงโซล,
มหานคร และจังหวัด) ประกอบดวยกรรมการ 7 คนซึง่ ตองมีคณ
ุ สมบัติ 3 ประการคือ
- เปนผูพ พิ ากษา,อัยการ หรือทนายความ
- เปนผูช ว ยศาสตราจารยหรือมากกวาในสาขาวิชากฎหมาย
- เปนขาราชการในระดับผูอ าํ นวยการหรือมากกวา
หนาทีข่ องคณะกรรมการชุดนี้ก็คอื ออกกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไป
ตามกฎหมาย Local Public Officials มีหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตาง ๆ (สําหรับกรณีท่ี
มีผูที่ไดรับความไมเปนธรรมในการบริหารงานบุคคลของหัวหนาฝายบริหารและคณะกรรมการบริหาร
บุคคลมารองเรียน) หรืออาจกลาวไดวา คณะกรรมการชุดนีม้ ขี น้ึ เพือ่ วัตถุประสงค 2 ประการคือ
- ออกกฎระเบียบเพือ่ ใหการบริหารงานบุคคลในจังหวัด (มหานคร/กรุงโซล)นัน้ ๆ มีเอกภาพ
- ถวงดุลอํานาจในการบริหารงานบุคคลจของหัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่
การตัดสินใจของคณะกรรมการชุดนีจ้ ะมีผลไดก็ตอเมื่อเปนการประชุมแบบครบองคประชุม (2
ใน 3) และใชเสียงขางมากเปนประมาณ ในกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่มีการรองเรียน
มาแลวปรากฎวา คณะกรรมการเห็นดวยกับการสั่งลงโทษของหัวหนาฝายบริหาร คณะกรรมการชุดนี้
จะสัง่ ลงโทษซ้าํ หรือสัง่ เพิม่ โทษไมได
การตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการชุดนี้ จะมีผลตอคําสั่งของหัวหนาของฝายบริหารที่เคยมี
ไวกอ นหนานีแ้ ลว เชน มีผลลบลางหากคณะกรรมการไมเห็นดวยกับคําสั่งของหัวหนาฝายบริหาร หรือ
มีผลทําใหคําสั่งของหัวหนาฝายบริหารสมบูรณตอไปเมื่อคณะกรรมการเห็นดวยกับคําสั่งของหัวหนา
ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนตน
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แผนภาพที่ 6.9 ระบบการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่
หัวหนาฝายบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่

ตรวจสอบและถวงดุล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบคํารอง

คณะกรรมการบริหารบุคคล

บริหารงาน
บุคคล

6.2.5 ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางและสวนทองถิน่
เนื่องจากประเทศเกาหลีใต เปนประเทศที่ไมมีการปกครองสวนภูมิภาค ดังนั้น ความสัมพันธ
จึ ง เป น ความสั ม พั น ธ จ ากรั ฐ บาลกลางไปสู อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เลย โดยสามารถแบ ง
ความสัมพันธได 2 ประเภท ดังนี้
6.2.5.1 ความสั มพันธ ในแงการเสริมสร างและสนั บสนุนสมรรถนะใหแก องคกรปกครอง
สวนทองถิน่
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) การใหคําแนะนําและคําปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายในสามารถใหคําแนะนําและให
คําปรึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการในทองถิ่น และใน
ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลก็ ส ามารถขอข อ มู ลใดๆ ที่ เ กี่ยวกั บ การบริ ห ารกิ จ การขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิน่ นัน้ ๆ ไดเพือ่ ใหคาํ ปรึกษาของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึน้
(2) การใหเงินสนับสนุน
รัฐ บาลกลางสามารถใหเ งิ นสนั บ สนุนแก องค กรปกครองส วนท องถิ่ นใดๆ ได หากองค กร
ปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ๆ สามารถพิสจู นถงึ ความจําเปนในการขอเงินชวยเหลือนัน้ ๆ ได
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ในเรื่องนโยบายการใหเงินสนับสนุนนี้ ปจจุบันรัฐบาลเกาหลีใตใหความสําคัญเปนอยางมาก
เพราะรัฐบาลเกาหลีใตตระหนักดีวา การกระจายอํานาจทางการเงิน เปนสิ่งจําเปนระดับตนๆ ในการ
พั ฒ นาองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น เพราะการปกครองท องถิ่นของเกาหลีใต นับวามี ความอ อนแอ
คอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวตาง ๆ เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา หรือ ฝรั่งเศส เปน
ตน
(3) การสนับสนุนทางเทคนิค
การสนับสนุนทางดานนี้คือ การให การสนับสนุ นดา นการวิจั ยและพัฒนา ความรูต างๆ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะคอนขางมาก เชน การใหความรูในเรื่องเทคนิคการกําจัดขยะโดยไมกอใหเกิดมลพิษแก
สิ่ ง แวดล อ มขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ ท องถิ่ น สามารถขอความรู จ ากรั ฐ บาลกลางได
โดยตรงเลย ไมจาํ เปนตองเสียงบประมาณมาเพือ่ การวิจยั และพัฒนาหาเทคนิคเหลานีอ้ กี
6.2.5.2 ความสัมพันธในแงการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
การตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของเกาหลีใต แบงการตรวจสอบได
ออกเปน 3 สวน คือ
(1) การตรวจสอบจากรัฐสภาแหงชาติ (ฝายนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ
ตามมาตรา 117 (2) และ มาตรา 18 (2) แหงรัฐธรรมนูญ เปดโอกาสใหรัฐสภาแหงชาติสามารถ
เขาไปตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ที่มีอยูทั่วประเทศได โดยเฉพาะการ
สืบสวนและสอบสวนถึงกรณีที่เปนขอสงสัยวาอาจจะเกิดการทุจริตในการบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ได โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยการสืบสวนและสอบสวนการบริหารกิจการของรัฐ ไดใหอํานาจ
แกสภาในการเขาไปตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางละเอียด
โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ต า งๆ ที่ รั ฐ สภาแห ง ชาติ มี อ ยู ใ นการเข า ไปตรวจสอบ เช น การตั้ ง กระทู ถ าม
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงบริหารกิจการของรั ฐและกิจการภายใน
การสืบสวนขอเท็จจริงตางๆ ในชั้นกรรมาธิการ การเรียกหรือเชิญผูเแทนขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นมาสอบถามและชี้แจงขอเท็จจริง หรือ อาจจะเปนการตัดงบประมาณที่จะมีการจัดสรรใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการไมผานรางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป ตางๆ เหลานี้ เปน
ตน
(2) การตรวจสอบจากรัฐบาลกลาง (ฝายบริหาร)
สามารถแบงไดเปน 4 ประเภทดังนี้
- การตรวจสอบและความคุมโดยตรงจากรัฐบาลกลาง
- การแกไขและยกเลิกสิง่ ทีเ่ ปนการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิน่
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- การสืบสวนและสอบสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่
- การสั่งใหมีการทบทวนการพิจารณาตอการตัดสินใจของสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่
สํา หรับ รายละเอี ยดต า งๆ เหลา นี้ จะอธิ บายในส ว นตอไป วา ดว ยการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการ
(3) การตรวจสอบโดยกระบวนการยุตธิ รรม (ฝายตุลาการ)
การตรวจสอบโดยวิธี นี้ เ ปน การตรวจสอบโดยกระบวนการทางการศาล โดยหากองค กร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ นกระทํ า การผิด กฎหมายอย า งชั ด เจน ศาลยุ ติธ รรมสามารถเข า ไปดํา เนิ นการ
พิจารณาคดีไดตามทีม่ ผี ฟู อ งรอง
6.2.6 การตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการ
การตรวจสอบการปฏิบัติทางราชการเปนวิธีการหนึ่งในการควบคุมดูแลการทํางานขององคกร
ปกครองส วนทองถิ่นของรัฐบาลกลาง ซึ่งวิ ธีการที่ รัฐ บาลเกาหลี ใตใช ในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการ มี 4 ประการ26
(1) การตรวจสอบและความคุมโดยตรงจากรัฐบาลกลาง
กลาวคือ การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใดๆ จําเปนตองไดรับการตรวจสอบจาก
รัฐบาลกลางผานกฎหมายตางๆ และกฎหมาย Local Autonomy ก็ไดกําหนดใหกระทรวงบริหาร
กิจการของรัฐและกิจการภายใน เปนกระทรวงที่รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น โดยตรง ในขณะที่ ก รุ ง โซลซึ่ ง เป น องค ก รปกครองท อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ ขึ้ น โดยตรงต อ
นายกรัฐมนตรี (จะอธิบายรายละเอียดในหัวขอตอไป)
นอกจากนั้ น แล ว องค กรปกครองสว นท องถิ่ น ยั ง ถู กควบคุ มจากกระทรวงอื่ น ๆ อี กตามที่
กฎหมายอื่นๆ กําหนด เชน การจัดทําผังเมืองตองอยูภายใตการดูแลและตรวจสอบของกระทรวงการ
กอสรางและขนสง เปนตน
(2) การแกไขและยกเลิกสิง่ ทีเ่ ปนการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เมื่อใดก็ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําการผิดกฎหมายหรือทําใหเกิดความเสียหาย
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของสามารถสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไขหรือยกเลิกการกระทํานั้นๆ ให
ถูกตองตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดได หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมปฏิบัติตาม
รัฐมนตรีสามารถสัง่ แกไขคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ไดเลย อยางไรก็ตาม หัวหนาฝาย
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บริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น อาจไมยอมรับในคําสั่งนั้นๆ ก็ได โดยสามารถสงฟองรอง
ตอศาลสูงภายใน 15 วัน นับจากการแกไขคําสัง่ ของรัฐบาลกลาง27
(3) การสืบสวนและสอบสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงบริ หารกิจการของรั ฐและกิ จการภายใน สามารถร อ งขอให องค ก รปกครองส ว น
ทองถิน่ ทัง้ หลายสงรายงานที่เปนเอกสาร บัญชี หรือ เอกสารอื่นใด มาใหกระทรวงฯ ตรวจสอบได โดย
อํานาจดังกลาวนี้เปนของกระทรวงฯ ทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองปฏิบตั ติ ามอยางไมมเี งือ่ นไข
หากพบขอสงสัยตอเอกสาร หรือหลักฐานตางๆ กระทรวงฯ สามารถทําการสืบสวน สอบสวน
ถึงขอเท็จจริงและหากพบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ กระทรวงสามารถฟองรองตอศาล หรือสั่งใหมีการแกไข
สิง่ นัน้ ๆ ไดตามทีไ่ ดอธิบายไปในขางตน
(4) การสั่งใหมีการทบทวนการพิจารณาตอการตัดสินใจของสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เมื่อมีการตัดสินใจใดๆ ของสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งการตัดสินใจนั้น เปนการ
ละเมิดตอกฎหมาย กระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายในสามารถ แจงใหหัวหนาของฝาย
บริ ห ารขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น นั้ นๆ ร องขอใหสภาทบทวนการตั ดสินใจใหมได แต ทั้ง นี้
กระทรวงฯ ตองใหเหตุผลในการใหพจิ ารณาทบทวนการตัดสินใจของสภาใหมดว ย
6.2.7 การควบคุมโดยราชการสวนกลาง
อยา งที่ได อ ธิ บายในหั วข อที่ แล ว ว า กระทรวงบริ ห ารกิ จการของรั ฐและกิ จ การภายในเป น
องคกรที่ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง ซึ่งในหัวขอนี้จะ
ไดอธิบายถึงอํานาจตางๆ ทีก่ ระทรวงฯ สามารถควบคุมการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ได
กระทรวงฯ สามารถควบคุ ม การทํ า งานด า นต า งๆ ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได
ดังตอไปนี้
(1) การทีจ่ าํ เปนตองไดรบั ความเห็นชอบจากกระทรวงฯ
- การเปลีย่ นชือ่ หรือ อาณาเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงฯ
- การเปลี่ ย นแปลงที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานขององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งได ได รั บ ความ
เห็นชอบจากกระทรวงฯ
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- การจัดตัง้ องคกรใด ๆ ที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองไดรบั ความเห็นชอบจากกระทรวงฯ
- การกูยืมเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเพื่อบูรณะหลังจากเกิดภัยทางธรรมชาติ
จําเปนตองไดรับความเห็ นชอบจากกระทรวงฯ และกระทรวงฯ ตองค้ําประกันวงเงิน กู
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ๆ ดวย
- การจัดตัง้ วิสาหกิจของทองถิน่ จําเปนตองไดรบั ความเห็นชอบจากกระทรวงฯ
- การจัดตั้งสมาคมใดๆ ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงฯ
(2) การที่จําเปนตองรายงานแกกระทรวงฯ
- การออกกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑของทองถิ่นใดๆ เชน เทศบัญญัติ องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ตองรายงานใหแกกระทรวงทราบ
- เมื่ อ ร า งกฎหมายงบประมาณประจํ า ป ข ององค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ผ า นสภาแล ว
หัวหนาฝายบริหารตองรายงาน กฎหมายงบประมาณประจําปนน้ั ใหแกกระทรวงฯ ทราบ
- เมื่อการจัดทําบัญชีของฝายบริหารไดรับความเห็นชอบจากสภาแลว องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ นัน้ ตองรายงานบัญชีดงั กลาวไปยังกระทรวงฯ เพือ่ ใหกระทรวงฯ รับทราบ
- เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําขอตกลงใดๆ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่น
หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานใหแกกระทรวงฯ ทราบ
ดวย (การรายงานนีร้ วมถึงการแกไขและเปลีย่ นแปลงขอตกลงตางๆ ดวย)
- การจัดตั้งสภาใหคําปรึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทองถิ่นระดับบน เพื่อชวย
ใหคําปรึกษาแกทองถิ่นระดับลาง การจัดตั้งสภาฯ ดังกลาว จะตองรายงานใหแกกระทรวงฯ
ทราบ
6.3

แนวโนมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในอนาคต

การปกครองสวนทองถิ่นในเกาหลีใต เพิ่งจะมีการปฏิรูปกันอยางจริงจังเมื่อไมนานมานี้ (คลาย
กับประเทศไทยภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน) ดังนั้น การปกครองทองถิ่นในเกาหลีใต
ยั ง ต อ งอาศัยระยะเวลาในการพั ฒนาอี ก พอสมควร ประเด็ นการเสริ ม สร า งสมรรถนะให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิน่ และ กระจายอํานาจหนาที่จากรัฐบาลกลางไปยังรัฐบาลทองถิ่น กําลังเปนที่สนใจ
อยูใ นปจจุบนั
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รัฐบาลชุดปจจุบนั ภายใตการนําของประธานาธิบดีคิม แด จุง ประกาศนโยบายอยางชัดเจนในการ
ที่จะเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน
ระหวางรัฐบาลกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับบน และ ระดับลาง รวมถึงพยายามกระจาย
หนาที่และแหลงที่มาแหงรายไดตาง ๆ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการ
วางแผนเพื่อลดขนาดของกระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายในลง เนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได28
จากนโยบายดังกลาว ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเกาหลีใต มีแนวโนม 5 ประการ
ดังตอไปนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นของเกาหลีใตจะมีภาระกิจหนาที่รับผิดชอบมากขึ้น โดยเฉพาะ
ภาระกิจทีจ่ ะไดรบั โอนมาจากสวนกลาง
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองรวมมือกันในการใหบริการสาธารณะมากขึ้น เชน
การจัดตั้ง “สหการ” การจัดตั้งวิสาหกิจทองถิ่นเพื่อทําหนาที่ในการใหบริการสาธารณะแทน
องคกรปกครองสวนทองถิน่
3) การยุบ รวมองค กรปกครองส ว นทอ งถิ่นที่ มีขนาดเล็ก มีป ระสิท ธิ ภาพนอ ย เข ากั บ องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นขางเคียงที่มีขนาดใหญกวา เพื่อลดตนทุนในการบริหารจัดการและเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ เปนสิ่งจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) แหลงรายไดใหมๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมี “เงินงบประมาณ” ในการบริหารจัดการ ในขณะ
รัฐบาลกลางมีนโยบายใหทองถิ่นสามารถพึ่งตัวเอง ดังนั้นแหลงที่มาแหงรายไดของทองถิ่น
จึงตองมีหลากหลายมากขึ้น แตจะออกมาในลักษณะที่ ไมใชรูปแบบภาษี เพราะการเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นจะทําใหการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคนในทองถิ่น
เกิดขึน้ ไดยาก ดังนัน้ ที่มาแหงรายไดจะออกมาในลักษณะที่เปนการเก็บคาธรรมเนียม คาใช
บริการสาธารณูปโภค ตางๆ หรือ รายไดจากกําไรของวิสาหกิจทองถิน่ มากกวา
5) ความซับซอนทางโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะลดนอยลง โดยเฉพาะการมี
จํานวนของ Dong (หมูบานในเขตเมือง) และ Eup/Myon (หมูบานในเขตชนบท) ที่มีมาก
เกินไปซึง่ ทําใหการบริหารจัดการลาชา
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