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บทที ่6 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

 
 

สาธารณรัฐเกาหลี หรือ ประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูบนคาบสมุทรเกาหลีทางทิศตะวันออกของ
ทวีปเอเชีย เกาหลีใตเปนประเทศที่ถูกหอมลอมไปดวยประเทศมหาอํานาจอยางนอย 3 ประเทศ ไดแก 
รัสเซียหรืออดีตสหภาพโซเวียต จีน และญ่ีปุน เกาหลีใตมีดินแดนท้ังหมด 222,000 ตารางกิโลเมตร   
ปจจุบันมีประชากรกวา 71 ลานคน ดวยประชากรและดินแดนที่มากมายเชนนี้  การดูแลและจัดบริการ
สาธารณะใหเพียงพอแกความตองการของประชาชนในประเทศ จึงเปนภารกิจที่ทาทายความสามารถใน
การบริหารจัดการของรัฐบาลเปนอยางมาก  ดังนั้น การทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ
เขมแข็ง จึงกลายเปนทางเลือกหน่ึงท่ีรัฐบาลเกาหลีใตในยุคปจจุบันกําลังพยายามทําใหเกิดข้ึน  ดังจะ
เห็นไดจากความพยายามในการแกไขกฎหมายวาดวยการปกครองทองถ่ินหลายตอหลายคร้ัง เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของเกาหลีใตมีสมรรถนะในการบริหารจัดการมากข้ึน  ในขณะเดียวกันก็
พยายามจะทําใหเกิดความเปนประชาธิปไตยไปพรอมๆ กันดวย 
 อาจกลาวไดวา การปกครองทองถ่ินในเกาหลีใต เพ่ิงจะมีการปฏิรูปกันอยางจริงจังเม่ือไมก่ีปท่ี
ผานมาน้ีเอง ท้ังท่ีรัฐธรรมนูญของเกาหลีใตมีบทบัญญัติรองรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งแตป 
ค.ศ.1949 แลวก็ตาม ทีเ่ปนเชนน้ีเพราะเหตุวา การปกครองสวนทองถ่ินของเกาหลีใตแปรเปล่ียนไปตาม
สถานการณทางการเมืองในระดับชาติ ไมวาจะเปนชวงสงครามเกาหลีที่ทําใหการปกครองทองถ่ินของ
เกาหลีใตตองหยุดชะงักลง หรือจะเปนการเขาสูอํานาจของรัฐบาลเผด็จการของปก จูง ฮี ก็ตาม 
 เกาหลีใตมีกฎหมายวาดวยการปกครองทองถ่ิน (ในสมัยใหม) ฉบับแรกตั้งแตป ค.ศ.1949 
(Local Autonomy Act in 1949) และมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้หลายตอหลายคร้ัง และกฎหมายที่
บังคับใชอยูในปจจุบัน มีการแกไขปรับปรุงเม่ือป ค.ศ.1995 ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เปนประชาธิปไตยมาก
ที่สุดนับตั้งแตป ค.ศ.1949 เปนตนมา  กลาวคือเปดโอกาสใหทั้งฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนโดยตรง 
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6.1   โครงสรางและรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน 
  

ประเทศเกาหลีใต  เปนรัฐเด่ียวแบงการบริหารราชการแผนดินออกเปน 2 ระดับ คือ รัฐบาล
กลางในระดับชาติและรัฐบาลระดับทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การบริหารงานของรัฐบาลกลางแบงออกเปน 2 คณะกรรมการ, 14 กระทรวง, 5 สํานักงาน, 14 
ทบวง และ 2 องคกรอิสระ  ในสวนของรัฐสภาแหงชาติ ประกอบไปดวยสมาชิกรัฐสภา 299 คน โดย 
250 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และสมาชิกอีก 49 คนมาจากการแบงสัดสวนตามคะแนนท่ี
ประชาชนลงใหกับพรรคการเมือง1 

 
6.1.1 รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

สําหรับรูปแบบของการปกครองทองถ่ินน้ัน  มี 2 รูปแบบไดแก รูปแบบทั่วไป (General From) 
และรูปแบบพิเศษ (Special From) 

 
6.1.1.1 รูปแบบท่ัวไป (General From) 
เปนรูปแบบการปกครองทองถ่ินท่ีมีกระจายอยูทั่วประเทศเกาหลีใต ภายในการปกครอง

ทองถ่ินรูปแบบท่ัวไปเอง ก็สามารถแบงอีก 2 ระดับ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบน (Upper – 
level) ไดแก จังหวัด (Province) หรือ Do และ มหานคร (Metropolitan)  

ปจจุบันเกาหลีใตมีทั้งหมด  9 จังหวัด ไดแก จังหวัด Kyonggi, จังหวัด Kangwon, จังหวัด 
Chungchogbuk, จังหวัด Chungchongnam, จังหวัด Chollabuk, จังหวัด Chollanam, จังหวัด 
Kyongsangbuk,  จังหวัด Kyongsangnam และจังหวัด Cheju  และ 6 มหานครไดแก เมือง Pusan, เมือง 
Taegu, เมือง Inchon, เมือง Kwangju, เมือง Taejon และเมือง Ulsan   

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับลาง(Lower –level) ไดแก เมือง (City) และ Kun 
(County) ในปจจุบนัจังหวัดทัง้ 9 ของเกาหลีใต มีเมือง และ Kun รวมกันท้ังส้ิน 158 แหง2 

นอกจากน้ี ท้ัง เมือง (City) และ Kun (County) ยังมีหนวยงานสาขาท่ีชวยแบงเบาภาระของท้ัง
สององคกรอีกน่ันก็คือ Dong (หมูบานในเขตเมือง) และ Eup/Myon (หมูบานในเขตชนบท) โดยสถานะ
ของ ท้ัง Dong / Eup / Myon เปนเพียงสาขาหรือเคร่ืองมือหน่ึงเทาน้ันที่ชวยแบงเบาภาระใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในระดับลาง 
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6.1.1.2 รูปแบบพิเศษ  (Special From) 
เปนรูปแบบการปกครองทองถ่ินท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเปนพิเศษ  มีเพียงแหงเดียวในเกาหลีใต คือกรุง

โซล (Seoul Special Metropolitan) ซึ่งเปนเมืองหลวง เหตุที่กรุงโซลถูกจัดใหเปนการปกครองทองถ่ิน
รูปแบบพิเศษเพราะ เปนเมืองขนาดใหญเปนอันดับ 1 ของเกาหลี เปนศูนยรวมทางการคาและธุรกิจ  
นอกจากน้ียังเปนเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยูมากเปนลําดับตนๆ ของโลกดวย 
 การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลางที่มีตอกรุงโซล แตกตางจากจังหวัดหรือมหานครอ่ืนๆ เพราะ 
กรุงโซลข้ึนตอนายกรัฐมนตรีโดยตรง ผิดกับจังหวัดและมหานครอ่ืนๆ ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงบริหารงานของรัฐและกิจการภายใน (MOGAHA) กลาวคือ หากจะมีการ
ตัดสินใจ หรือ ใหความเห็นชอบใด ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจการของกรุงโซล รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายใน 
ตองรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบลวงหนาเสียกอน นอกจากนี ้เม่ือเกิดกรณีพิพาทใดๆ ท่ีจําเปนตองมี
การตรวจสอบ ไตสวนขอเท็จจริง การเขาไกลเกล่ียในกรณีพิพาทดังกลาวตองมีนายกรัฐมนตรีเขาเปน
อนุญาโตตุลาการดวย 3 
 ในกรุงโซลเอง ก็มีการปกครอง 2 ระดับ คือ ระดับบน หรือ ท่ีเรียกวา Seoul Special 
Metropolitan 1 แหง และระดับลาง ทีเ่รียกวา เขตปกครอง (Ku) มีจํานวน 25 แหง 
 จากที่กลาวไปทั้งหมด  สามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี 
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ตารางที่ 6.1  ประเภทและจาํนวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใต 4 
 

ทองถ่ินระดับลาง รูปแบบ 
องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 
จํานวนรวม 

 
ทองถิ่น 
ระดับบน 

จํานวน เมือง 
(City) 

Kun Ku 

จํานวนรวม 248 16 232 72 91 69 
กรุงโซล 

(การปกครองทองถ่ิน
รูปแบบพิเศษ) 

 
26 

 
1 

 
25 

 
- 

 
- 

 
25 

มหานคร 
Pusan 
Taegu 
Inchon 

Kwangju 
Taejon 
Ulsan 

 
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 

จังหวัด 
Kyonggi 
Kangwon 

Chungchongbuk 
Chungchongnam 

Chollabuk 
Chollanam 

Kyongsangbuk 
Kyongsangnam 

Cheju 

 
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใต มีการแบงประเภทและระดับกันอยาง  

ชัดเจน รวมถึงองคกรท่ีตางประเภทและตางระดับกันนี้ก็มีบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ี
แตกตางกันดวยซึ่งจะไดอธิบายตอไป 
 
6.1.2 โครงสรางภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 อยางที่ไดอธิบายไปแลวในขางตนวา  เกาหลีใตเปนรัฐเด่ียว มีระบบการบริหารราชการเพียง 2 
ระดับ คือ ระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ไมมีการบริหารในสวนภูมิภาคเหมือนของประเทศไทย  ใน
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ขณะเดียวกัน การปกครองในระดับทองถ่ินเองก็แบงออกเปน 2 ระดับคือ ระดับบนและระดับลาง ซึ่ง
สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังน้ี 
 
แผนภาพที ่6.1 แสดงลําดับช้ันและโครงสรางของการปกครองสวนทองถ่ิน 5 

หมายเหต:ุ  - ตัวเลขภายใน (  ) แสดงถึงจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     - หนวยงานสาขาของทองถ่ินระดับลาง  ถือเปนสวนหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีท้ังหมด 3 ช่ือ   
     คือ Dong, Eup และ Myon  สวน Ku  คือ หนวยการปกครองระดับยอยท่ีมีเฉพาะในเมอืงท่ีมีประชากร 
     มากกวา 500,000 คน 
 
จากแผนภาพขางตนจะเห็นไดวา 
ในกรุงโซล มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 ระดับ  ไดแก ระดับบนคือ กรุงโซล    ระดับลาง

ไดแก เขตปกครอง  และ เขตปกครองมี Dong เปนสาขาที่ชวยในการบริหารงาน 
ในมหานครทั้ง 6 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 ระดับ ไดแก ระดับบนคือ มหานครท้ัง 6  

ระดับลางไดแก เขตปกครอง หรือ Kun (County) แลวแตกรณี โดยในเขตปกครองจะมี Dong เปนสาขา 
ในขณะท่ี Kun จะมี Euo หรือ Myon เปนสาขาท่ีชวยในการบริหารงาน 

รัฐบาลกลาง 

กรุงโซล (1) มหานคร (6) จังหวัด (9)

เขตปกครอง 
(Ku - 25) 

เขตปกครอง 
(44) 

Kun 
(5) 

City 
(72) 

Kun 
(86) 

Dong 
(745) 

Dong 
(530) 

Euo/
Myon 
(8/38) 

Dong
(1,018) 

เขต(Ku-21)*

Euo/
Myon 

(187/1,192) 

สวนกลาง

สวนทองถ่ินระดับบน

สวนทองถ่ินระดับลาง

หนวยงานสาขาของ
ทองถิ่นระดับลาง 
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ในจังหวัดท้ัง 9 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 ระดับ ไดแกระดับบนคือตัวจังหวัดเอง  ระดับ
ลาง คือ เมือง (City) หรือ Kun (County) แลวแตกรณี โดยในเขตเมือง จะมี Dong เปนสาขาที่ชวยในการ
บริหารงาน ยกเวนแตวาถาเมืองใดมีประชากรเกิน 500,000 คน จะมีเขต (Ku) ข้ึนมาอีกทําหนาท่ีเปน
องคกรระหวางกลางอีกช้ันหน่ึง 
 
6.1.3 โครงสรางภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใต มีโครงสรางเพียงรูปแบบเดียวคือ รูปแบบท่ีแยกฝาย
บริหารและฝายนิติบัญญัติออกจากกัน โดยทั้ง 2 สวนตางมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
ดวยกันทั้งคู  หรือที่เรามักเรียกกันวารูปแบบฝายบริหารเขมแข็ง (Strong Executive) โดยหัวหนาฝาย
บริหาร (The Chief Executive) มีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันออกไปตามแตประเภทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เชน ถาเปนจังหวัด หัวหนาฝายบริหารจะเรียกวา ผูวาราชการจังหวัด (Governor)หรือถาเปนใน
ระดับเมือง จะเรียกวานายกเทศมนตรี (Mayor) เปนตน 
 อยางไรก็ตาม กอนที่เกาหลีใตจะใชรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูบริหารมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงนั้น  เกาหลีใตเคยใชระบบการแตงต้ังหัวหนาฝายบริหารจากรัฐบาลกลาง โดยผาน
กระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายในมากอน ดังน้ัน อาจกลาวไดวาการปกครองทองถ่ินใน
เกาหลีใตเพ่ิงจะเปนการปกครองทองถ่ินท่ีแทจริงตามหลักทฤษฎีวาดวยการกระจายอํานาจ เม่ือ 7 ปท่ี
ผานมาน้ีเอง (ค.ศ.1995)6 
  
แผนภาพที ่6.2  แสดงรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     

 

หัวหนาฝาย
บริหาร

สภาขององคกรปก-
ครองสวนทองถ่ิน 

ประชาชน

ตรวจสอบ
และถวงดุล 
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 ถึงแมกฎหมายจะกําหนดใหรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทในเกาหลีใตมี
รูปแบบท่ีเหมือนกัน  แตกฎหมายก็ยังกําหนดรายละเอียดบางอยางใหมีความแตกตางกัน  โดยเฉพาะ
ความแตกตางกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับบน กับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ระดับลาง 
 
 6.1.3.1  สภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 สภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใต  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใน
พืน้ท่ี มีวาระคราวละ 4 ป โดยสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีดังน้ี 
 
ตารางที่ 6.2  แสดงจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินระดับบน7 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ระดับบน) 

จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน 

Seoul 104 
Pusan 49 
Taegu 29 
Inchon 29 

Kwangju 17 
Taejon 17 
Ulsan 17 

Kyonggi 97 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(ระดับบน) 
จํานวนสมาชิกสภา 

Kangwon 47 
Chungbuk 27 
Chonnam 36 
Chonbuk 38 
Chonnam 55 
Kyongbuk 60 
Kyongnam 51 

Cheju 17 
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 ในขณะที่จํานวนสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง สามารถแบงได 3 กลุม
ดังน้ี คือ 

- ไมนอยกวา 15 คน แตไมเกิน 30 คน 
- ไมนอยกวา 31 คน แตไมเกิน 40 คน 
- มากกวา 41 คนข้ึนไป 
จํานวนของสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีผลตอจํานวนคณะกรรมการสามัญ

ประจําสภาอีกดวย 
 ตามกฎหมาย Local Autonomy Law ไดกําหนดใหสถานะของสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมี 4 สถานะดวยกัน คือ 

- สภาในฐานะเปนตัวแทนของประชาชนในพื้นที ่
- สภาในฐานะเปนผูตัดสินใจตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไว (Decision – Making Body) 8 
- สภาในฐานะเปนผูออกกฎหมาย 
- สภาในฐานะเปนผูควบคุมดูแลการทํางานของฝายบริหาร 
อํานาจของสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สามารถแบงออกไดเปน 5 ดานดวยกัน 
(1) อํานาจในการตัดสินใจ 

- อํานาจในการตรากฎหมายซ่ึงบังคับใชในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- อํานาจในการผานงบประมาณประจําป และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเงินอ่ืน ๆ 
- อํานาจในการรับและดําเนินการแกไขเร่ืองรองเรียนจากประชาชน 

(2) อํานาจในการทําขอตกลงตางๆ 
- อํานาจในการใหความยินยอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกพันธบัตร
ของทองถ่ินเพื่อระดมเงินในกรณีท่ีเกิดสภาวะฉุกเฉิน เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก MOGAHA หรือ กระทรวงบริหารกิจการของรัฐ
และกิจการภายในเสยีกอน9 

- อํานาจในการยินยอมใหฝายบริหารกอภาระผูกพันทางหน้ีสนิตางๆ 
(3) อํานาจในการใหความเห็นชอบ 

- อํานาจในการใหความเห็นชอบบัญชีท่ีฝายบริหารจัดทํา 
- อํานาจในการใหความเห็นชอบจํานวนเงินทีท่องถ่ินจะตองจัดทําสํารอง 
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- อํานาจในการใหความเห็นชอบยอนหลัง (หมายถึงการกระทําใดๆ ของฝายบริหารที่
ตองไดรับความยินยอมจากสภา แตเน่ืองจากขณะน้ันสภาไมสามารถทําหนาท่ีได เชน 
สภาถูกยุบ  สภาชุดตอมามีอํานาจในการใหความเห็นชอบยอนหลังได) 

(4) อํานาจในการนําเสนอความคิดเห็น 
- อํานาจในการนําเสนอความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เชน การยุบเลิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเปล่ียนช่ือขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การเปล่ียนแปลงขอบเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนตน 

- อํานาจในการนําเสนอความเห็นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบน ตอกรณีท่ี
รัฐบาลตองการจะจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับลางใหอยูในเขตพื้นท่ี
ของตน  

- อํานาจในการนําเสนอขอรองเรียนตางๆ ของประชาชน 
- อํานาจในการนําเสนอความคิดเห็นตามที่กฎหมายอ่ืนๆ ใหอํานาจไว เชน  พ.ร.บ.วา
ดวยการวางผังเมือง ระบุใหหัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ระดับลางตองฟงความคิดเห็นของสภากอนที่จะเสนอผังเมืองตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับบน หรือตอกระทรวงการกอสรางและขนสง 

(5) อํานาจในการตรวจสอบและควบคุม 
- อํานาจในการตรวจสอบและควบคุมการทาํงานของฝายบริหาร 
- อํานาจในการสืบสวนและสอบสวนฝายบริหารในกรณีเกิดขอรองเรียนตาง ๆ 

(6) อํานาจในการบริหารงานภายใน 
- อํานาจในการจัดต้ังและบริหารกิจการภายในสภาทองถ่ิน 
- อํานาจในการออกกฎเกณฑ  ระเบียบและขอบังคับเพือ่ใชในสภาทองถ่ิน 
 

องคกรและการบริหารงานภายในสภาทองถิ่น 
 ภายในสภาทองถ่ินประกอบดวยองคกรท่ีทาํหนาทีสํ่าคัญๆ ดังนี้ 

(1) สภาทองถ่ิน ประกอบไปดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง ซึ่งตอง
เปนการท่ัวไป  เสมอภาค และโดยลับ  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 

(2) ประธานสภาและรองประธานสภา มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาทองถ่ิน โดย
กําหนดใหสภาทองถ่ินมีประธานสภาได 1 คน ถาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบนมีรอง
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ประธานสภาได 2 คน และถาเปนระดับลางมีรองประธานสภาไดเพียง 1 คนเทาน้ัน  โดยทั้งประธาน
และรองประธานจะมีวาระการดํารงตําแหนง  2 ป  ประธานและรองประธานสามารถถูกลงมติไม
ไววางใจจนเปนผลใหออกจากตําแหนงได 

(3) คณะกรรมการสามัญ เปนองคกรที่ทําหนาที่กล่ันกรองและพิจารณากฎหมาย ขอรองเรียน 
รวมถึงตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร โดยจํานวนของคณะกรรมการสามัญจะมีอยางนอย 13 
คณะ  หรือมากกวาข้ึนอยูกับจํานวนของสมาชิกสภาทองถ่ิน 

(4) คณะกรรมการวิสามัญ จัดตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเรื่องพิเศษ ที่ไมมีอยูในคณะกรรมการสามัญ
เชน คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณางบประมาณประจําป เปนตน 

(5) เลขานุการสภาและสาํนักงานเลขานุการสภา  ข้ึนตรงตอประธานสภา 
   

 6.1.3.2  ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใต ปจจุบันมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงจากประชาชนทั้งระดับบนและระดับลาง10 ซึ่งมีการเลือกต้ังเปนคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ.1995 มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และจะอยูติดตอกันเกิน 3 วาระมิได11 
  (1) อํานาจของหัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(1.1) อํานาจในฐานะท่ีเปนตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการงาน
ดานตาง ๆ 

(1.2) อํานาจในการประกาศใชกฎหมาย 
(1.3) อํานาจอ่ืนใดทีเ่ก่ียวกับสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดแก 

- รองขอใหประธานสภาเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
- อํานาจในการเสนอกฎหมาย 
- สิทธิในการรับรูการทํางานของฝายสภา 
- อํานาจในการแตงต้ังบุคลากรและเจาหนาทีใ่นองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- อํานาจในการรองขอใหสภาทองถ่ินทบทวนการพิจารณาใหมอีกคร้ัง 
- อํานาจในการย่ืนขอตอศาลสูงใหมีการเพิกถอนการตัดสินใจใดๆ ของสภาทองถ่ิน 

(1.4) อํานาจท่ีเก่ียวของกับการบริหาร 
- อํานาจในการกระทํากิจการในระดับชาติ  หากรัฐบาลกลางมอบอํานาจให 
- อํานาจในการจัดการและบริหารงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



                                                                                                                          สาธารณรัฐเกาหลี  195

- อํานาจในการมอบหมายงานตางๆ ใหกับองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกระทําการแทน เชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับท่ีตํ่ากวา  องคกรสาธารณะอ่ืนๆ เปนตน 

- อํานาจในการย่ืนของตอศาลสูงใหมีการเพิกถอนการคําสั่งใดๆ ของรัฐบาลกลางหาก
เห็นวาคําส่ังน้ันไมเหมาะสม หรือเปนการฝาฝนกฎหมาย 

- อํานาจในการบริหารงานบุคคล 
- อํานาจท่ีเก่ียวกับการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อยางไรก็ตามอํานาจและหนาที่ตางๆ เหลานี้  หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ก็มิไดรับผิดชอบเพียงผูเดียวแตอยางใด  กฎหมายยังเปดโอกาสใหหัวหนาฝายบริหารมีผูชวย 
น้ันก็คือ 

√ รองหัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบนสามารถมีรองผูวาฯ (ในกรณีท่ีเปนจังหวัด) ได 2 คน 

และมีรองนายกเทศมนตรี (ในกรณีที่เปนมหานคร)ได 2 คนเชนกัน  แต 1คนตองมาจากการแตงต้ังของ
รัฐบาลกลาง และอีก 1 คนมาจากการแตงตั้งของตัวผูวาฯ หรือนายกเทศมนตรีเอง ขณะท่ีกรุงโซลซึ่ง
เปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ กฎหมายอนุญาตใหมีรองนายกเทศมนตรีไดถึง 3 คน แตมี
เงื่อนไขวา 2 ใน 3 คน ตองมาจากการแตงตั้งของรัฐบาลกลาง  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับลาง  รองหวัหนาฝายบริหารมีไดแหงละ 1 คน โดยมาจากการแตงต้ังของหัวหนาฝายบริหารเอง 

√ องคกรท่ีทาํหนาทีใ่นการบริหารงาน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถจัดตั้งองคกรท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ

งานของทองถิ่นได  โดยถาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับสูงจะตองจัดตั้งข้ึนตามประกาศคําสั่ง
ของประธานาธิบดี  ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับลางจะตองจัดตั้งข้ึนตามความยินยอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับสงู และตามประกาศคําสัง่ของประธานาธิบดี 
 (2) โครงสรางและองคกรของฝายบริหารภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 โครงสรางและองคกรของฝายบริหารภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไม
เหมือนกัน  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับระดับ และประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ วาเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับและประเภทใด 
 กฎหมายไดเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกแบบโครงสรางการบริหาร
กิจการในทองถ่ินเองได  เพราะทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน ดังน้ันรูปแบบและโครงสรางจึง
ข้ึนอยูกับความตองการของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเองเปนสําคัญ12 
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 อยางไรก็ตาม ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับเดียวกันมักจะมีโครงสรางการ
บริหารงานและองคกรตางๆ ท่ีคลายคลึงกัน   ซึ่งมีองคประกอบตางๆ ดังน้ี 
 
แผนภาพท่ี 6.3  โครงสรางองคกรในระดับจังหวัด13 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูวาราชการจังหวัด

สํานักเลขาผูวาฯ หนวยงานขอมูลขาวสารสาธารณะ 

รองผูวาฯ ฝายบริหาร รองผูวาฯ ฝายการเมือง

ตรวจสอบภายใน

กอง
บริหาร
ท่ัวไป 

สํานักนโยบายและแผน 

ฝาย
ทองเที่ย
วและ
วัฒนธร
รม 

ฝาย
เกษตร
และ
ประมง 

ฝาย
เศรษฐ 
กิจและ
การ
พาณิชย 

ฝาย
ส่ิงแวดล
อม 
สวัสดิกา
รและ
ผูหญิง 

ฝาย
โยธา 

ฝาย
บรรเทา
สาธารณ
ภัย 

ฝายแผน 
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แผนภาพที ่6.4  โครงสรางองคกรในระดับเมือง (City) 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่6.5  โครงสรางองคกรในระดับ Kun 15 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
หนวยงานขอมูลขาวสารสาธารณะ

ตรวจสอบภายใน 

กอง
บริหาร
ท่ัวไป 

ฝาย
วัฒนธร
รม 
ส่ือมวล
ชนและ
การคา 

ฝาย
สวัสดิกา
รและ
สิ่งแวดล
อม 

ฝาย
พัฒนา
เมือง 

ฝาย
บริหาร
นํ้า 

ฝายการ
กีฬา 

ฝายการ
จัดการ
ส่ิงแวดล
อม 

ฝายแผนและ
ความรวมมือ 

รองนายกฯ

ฝายการ
จัดการ
สิ่งแวดล
อม 

ศูนยสุข-
ภาพ 2 
แหง 

หองสมุ
ดเมือง 

สวน
สัตว 

กอง
ขนสง

หัวหนา Kun 

รองหัวหนา Kun 

14  หนวยงาน 
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แผนภาพที ่6.6  โครงสรางองคกรในระดับ Ku 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่6.7  โครงสรางองคกรของกรุงโซล 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการเขต 

รองผูอํานวยการเขต

ฝายบริหารท่ัวไป ฝายพัฒนาสังคม ฝายเมือง ศูนยสุขภาพ 

กองวางแผนและตรวจสอบ

นายกเทศมนตรี

ผูชวยนายกฯ ดานนโยบายผูหญิง 

สํานักงานเลขาฯ

หนวยงานขอมูลสาธารณะ

รองนายกฯฝายการบริหารคนท่ี 1 รองนายกฯฝายการบริหารคนท่ี 2

ตรวจสอบภายใน ฝายวางแผนกรณีฉุกเฉิน

ฝายวางแผนขอมูลขาวสาร ฝายปฏิรูปการบริหาร

ฝาย
สาธารณสุ
ขและ
สวัสดิการ

ฝายเศรษฐ
กิจและ
อุตสาหกร
รม 

รองนายกฯ 
ฝาย
การเมือง ฝายตรวจสอบวิศวกรรม สํานักงานโยธาสําหรับสนามกีฬา

ท่ีใชในการแขงขันฟุตบอลโลก 

ฝาย
ทองเทีย่ว
และ

สํานักงาน
สิ่งแวดลอ
ม 

กอง
บรรเทาสา
ธารณภัย 

กองวางผัง
เมือง 

สํานักงาน
ขนสง

ฝาย
ควบคุม

ฝายบริหาร
จัดการ 

สํานัก
วางแผน
งบประมา

ฝายการ
เคหะ 
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 จากแผนภาพท้ังหมด จะเห็นไดวาแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางมีรูปแบบโครงสรางท่ี
แตกตางกันไป แลวแตวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันจะอยูในระดับใดและลักษณะของพ้ืนที่ท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันตั้งอยูวาเปนอยางไร เชนบางทองถ่ินตองมีฝายบริหารจัดการน้ํา เพราะ
ปญหาเร่ืองการขาดแคลนแหลงนํ้าเปนปญหาใหญ  ในขณะท่ีแหงอ่ืนๆ ไมมีปญหาในเร่ืองน้ี  แตกลับมี
ปญหาดานอ่ืนๆแทน เชนในเขตเมืองและในกรุงโซลตองมีหนวยงานที่ดูแลดานการจัดการขนสงและ
การจราจร ซึ่งเปนปญหาท่ีพบแตในเมืองใหญๆ เทาน้ัน  จากตัวอยางน้ีแสดงใหเห็นวารูปแบบและ
โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถสะทอนความเปนอิสระของ
ทองถ่ินจากการควบคุมของรัฐบาลกลางได 
  
6.2   องคประกอบของระบบการปกครองทองถ่ิน 
 
6.2.1  เกณฑการจัดต้ังและการยกฐานะ 

 
6.2.1.1 หลักเกณฑในการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใต แยกเปน 2 กรณีดังนี้ 18 
(1) การจัดต้ังเมือง (City)  
เมืองจะจัดต้ังข้ึนไดตองมีหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
- มีประชากรในเขตเมืองมากกวา 50,000 คนข้ึนไป 
- พืน้ท่ีน้ันๆ ตองเคยเปน Kun (County) มากอน 
- Kun(County) ท่ีจะถูกจัดตั้งเปนเมืองตองมีประชากรเกินกวา 20,000 คนที่อาศัยอยูใน
เขตเมือง  หรือมิเชนน้ันก็จะตองมีประชากรรวมเกิน 150,000 คนข้ึนไป 

- มีหลักเกณฑบางประการตามประกาศคําสัง่ของประธานาธิบดี 
- ตองไดรับความยินยอมจากจงัหวัด 

(2) การจัดต้ัง (Eup) (ซ่ึงเปนเพียงองคกรระดับยอยของ Kun (County)) 
- ตองมีประชากรไมนอยกวา 20,000 คน 
- ถาหากพ้ืนที่ใดมีประชากรไมถึง 20,000 คนก็สามารถจัดตั้ง Eup ไดหากพื้นที่นั้นเปน
ที่ตองของสํานักงานของ Kun  

เม่ือจัดต้ัง Eup และ เมือง ไดแลว ก็จะพัฒนาเปนองคกรปกครองทองถ่ินท่ีใหญข้ึนตองใช
หลักเกณฑในการยกฐานะ ตามที่จะไดอธิบายในหัวขอตอไป นอกจากน้ียังมี องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบางแหงถูกจัดต้ังข้ึนตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละเมือง โดยแตและเมือง หรือ 
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จังหวัดตางมีประวัติศาสตรการจัดตั้งท่ีแตกตางกัน เชน เมือง Pusan ท่ีปจจุบันมีสถานะเปนมหานคร 1 
ใน 6 แหงของเกาหลีใต เพราะในอดีตที่ผานมาเมือง Pusan เปนเมืองทาที่สําคัญเปนอันดับสองใน
คาบสมุทรเกาหลี จึงดงึดูดพอคา ประชาชนและนักธุรกิจใหเขามาทําการพาณิชยเปนจํานวนมาก จํานวน
ประชากรที่อยูอาศัยในเมืองนี้จึงมีมากมาตั้งแตสมัย ป ค.ศ.187619 ซึ่งเปนปท่ีญ่ีปุนเขามาเปดทาเรือข้ึนท่ี
เมือง Pusan แหงน้ี นับตั้งแตน้ันเปนตนมาเมือง Pusan จึงมีสถานะพิเศษกวาเมืองในจังหวัดอ่ืนๆ  ตอมา
ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 Pusan จึงถูกจัดตั้งข้ึนเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบมหานคร
เม่ือมีการรับรองฐานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.1949 

 
6.2.1.2 หลักเกณฑการยกฐานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การยกฐานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใตแบงออกเปน 2 กรณี ดังน้ี 
(1) การยกฐานะจาก Eup/Myon (หมูบาน)ใหเปนเมือง (City) มีหลักเกณฑตางๆ ดังนี ้

- ตองมีประชากรกันเขต รวมกันเกิน 5,000 คนข้ึนไป 
- มากกวา 60% ของประชากรตองอาศัยอยูในเขตของ Eup/Myon 
- มากกวา 60% ของจาํนวนครัวเรือนจะตองประกอบธุรกิจการพาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
- ตองมีปจจัยอ่ืนๆ ที่มากเพียงพอท่ีจะทําให Eup/Myon บริหารงานในรูปแบบ City ได 
เชน รายไดจากภาษีของทองถ่ิน, ความหนาแนนและอัตราการเพ่ิมของประชากร ซึ่ง
หลักเกณฑตางๆ เหลานี้ถูกกําหนดโดยกระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการ
ภายใน 

ผลจากการยกฐานะของ Eup/Myon เปน เมือง (City) ก็คือ จะทําให Eup/Myon กลายเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไปในทันที ซึ่งมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรง เพราะ
สถานะของ Eup/Myon เปนเพียงสาขาหนึ่งของ Kun (County) ไมไดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตอยางใด 

(2) การยกฐานะจาก เมือง (City) ใหเปนมหานคร (Metropolitan city) 
ในเร่ืองน้ียังไมมีการกําหนดรายละเอียดไวในกฎหมายแตอยางใด  แตอยางนอยเมืองที่จะยก

ฐานะใหเปนมหานครไดตองมีประชากรในเขตเมืองเกิน 1,000,000 คนข้ึนไป20 เมืองมีความหลากหลาย  
ประชากรมีอาชีพประกอบการคา, ธุรกิจ, การบริการและอุตสาหกรรมเปนหลัก  การศึกษาของ
ประชากรโดยเฉล่ียอยูในข้ันสูง  เปนตน 
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ผลจากการยกฐานะจากเมืองใหเปนมหานคร ก็คือ เมือง (City) ซึ่งแตเดิมเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในระดับลาง จะถูกยกฐานะใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับบน  อยูภายใตการ
ดูแลของรัฐบาลกลางโดยไมผานองคกรระหวางกลาง เชน จังหวัด เหมือนตอนทีมี่ฐานะเปนเมือง (City) 

 
6.2.3   ภารกิจและอํานาจหนาที ่
 
 การแบงภารกิจและอํานาจหนาที่ วางานหรือหนาที่ใดเปนของรัฐบาลกลาง เปนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินระดับบน หรือ ระดับลางน้ัน มีการระบขุอบเขตกวางๆ ไว ดังนี ้

 
ตารางที่ 6.3  ขอบเขตภารกิจและอํานาจหนาที ่
 

รัฐบาลกลาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
√ การรักษาไวซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
√ การพัฒนาและปรับปรุงบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพืน้ท่ี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดับบน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดับลาง 

√ การดํารงอยูและรักษาไวซ่ึงความ
ม่ันคงของรัฐ 

√ การวางแผน, การกําหนดนโยบาย
, การควบคุมนโยบายใน
ระดับชาต ิ

√ กิจการในภาพกวางของพ้ืนท่ี 
√ กิจการท่ีสรางความเปน
เอกภาพในพ้ืนท่ี 

√ หนาที่ประสานงานและการ
ตัดสินช้ีขาดระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินภายใน
พ้ืนท่ี 

√ หนาท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐบาลกลาง
มอบหมาย 

√ ใหบริการสาธารณะแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีอยางใกลชิด 
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 จากตารางขางตนสามารถอธิบายถึงขอบเขตหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดังน้ี 
(1) ขอบเขตภารกิจหนาที่ท่ีเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบน (จังหวัด และ มหา

นคร) 
- มีหนาท่ีทํากิจกรรมทีอ่ยูในระดับบน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอย 2 แหงข้ึนไป 

- มีหนาที่กําหนดมาตรฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในระดับลางใหปฏิบัติ
หรือดําเนินงานใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

- มีหนาที่เปนตัวกลางระหวางรัฐบาลกลางกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับลางและมี
หนาที่เปนตัวเชื่อมประสานระหวางองคกรปกครองระดับลางดวยกันเอง 

- มีหนาท่ีทํากิจการท่ีไมเหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก 
- มีหนาที่ในการจัดตั้งรวมถึงบริหารจัดการสาธารณูปโภคและเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งกิจการเหลาน้ันเหมาะสมสําหรับการใหองคกรปกครองสวน  
ทองถ่ินมากกวาหน่ึงแหงดําเนินการ 

(2) ขอบเขตภารกิจหนาที่ท่ีเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับลาง  (เมือง – Kun – เขต
ปกครอง) 

- มีหนาท่ีดําเนินกิจการทีเ่ปนการเฉพาะเจาะจงภายในพืน้ทีน้ั่นๆ เอง  
- ดําเนินการตามทีไ่ดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบน 
(ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองท้ังระดับบนและระดับลางจะตองไมแขงขัน

กันเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในพ้ืนทีเ่ดียวกันเอง) 
 
ภารกิจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ. Local Autonomy แกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1995 ไดระบุใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีหนาที ่52 ประการ ใน 6 ประเภท ดังตอไปน้ี 
(1) หนาท่ีทีเ่ก่ียวกับการควบคุม จัดการ บริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (11 ประการ) 
- ประสานช่ือ ท่ีต้ัง พ้ืนท่ีของการบริหารภายในขอบเขตอํานาจการตัดสินใจของตน 
- ออก – ยกเลิก – แกไขเทศบัญญัติและระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ดําเนินงานและบริหารองคกรยอยตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แนะแนวทาง  ควบคุมองคกรยอยตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- จัดการบริหาร ใหสวัสดิการ  ใหการฝกอบรม  ใหการศึกษาแกบุคคลากร 
- จัดเก็บภาษีและรายไดอ่ืนๆ 
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- จัดทํางบประมาณ บริหารงบประมาณ ตรวจสอบบญัชี และบริหารทรัพยสนิ 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการของทองถ่ินใหมีความกาวหนา 
- บริหารจัดการทรัพยสินของทองถ่ินโดยท่ัวไป 
- จัดการเร่ืองงานทะเบียนใหแกประชาชนในพืน้ที ่
- เตรียมความพรอมในเร่ืองการศึกษาวิจัยและสถิติตางเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน 

(2) หนาทีท่ี่เก่ียวกับการสนับสนุนสวัสดิการและงานพลเรือน (10 ประการ) 
- กิจกรรมเพ่ือสวัสดิการของพลเรือน 
- จัดต้ังและบริหารกิจการเพ่ือบริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
- ปกปองและชวยเหลือผูยากไร 
- ปกปองและสนับสนุนสวัสดกิารแกคนชรา  คนพิการดานตางๆ รวมถึงเด็กและสตรี 
- จัดต้ังและดําเนินการงานสาธารณสุขทองถิ่น 
- ปองกันโรคระบาดและโรคติดตอตางๆ 
- จัดเตรียมและจัดหาสถานท่ีในการฌาปณกิจศพ 
- ใหคําแนะนําในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในสถานท่ีสาธารณะท่ีเปนของเอกชน 
- ทําความสะอาดและกําจัดของเสียตางๆ เชน น้ําเสีย และขยะ เปนตน 
- จัดต้ังและดําเนินงานวิสาหกิจทองถ่ินตางๆ  
(3) หนาท่ีท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนการอุตสาหกรรม รวมทั้งการเกษตร ปาไมและการคา (14  

ประการ) 
- จัดตั้งและดําเนินการเคร่ืองอํานวยความสะดวกใหแกพ้ืนที่เกษตรกรรม เชน ระบบ
ชลประทานขนาดเล็ก 

- สนับสนุนผลิตภัณฑทีทํ่ามาจากสินคาเกษตร ปาไม ปศุสัตวและสินคาทางทะเล 
- จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร 
- จัดหาและเสนอแนะแนวทางการรวมแปลงเกษตรกรรม 
- สนับสนุนและใหคําแนะนําการทํากําไรในธุรกิจการเกษตร 
- สงเสริมการหารายไดจากการทาํปศุสัตวในพ้ืนที่ 
- บริหารจัดการระบบปาไม 
- ทําโครงการการพัฒนาปศุสตัวขนาดเล็ก 
- ปองกันโรคติดตอในการทาํปศุสัตว 
- สนับสนุนและชวยเหลืออุตสาหกรรมทองถิ่น 
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- ปกปองผูบริโภคและสงเสริมการออมใหแกประชาชน 
- สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
- พัฒนา สนับสนุน ชวยเหลือ อุตสาหกรรมที่มีเฉพาะที่ทองถ่ินของตน 
- พัฒนา สนับสนุน ผลิตภัณฑภายในทองถ่ิน  ศิลปะพ้ืนบาน เพ่ือการทองเท่ียว 
(4) หนาท่ีทีเก่ียวกับการพฒันาทองถ่ิน และบริหารส่ิงแวดลอมเพือ่พลเมือง (15 ประการ) 
- จัดทําโครงการเพ่ือการพฒันาทองถ่ิน 
- อํานวยการใหแกวิศวกรรมโยธาและโครงการกอสรางพ้ืนฐาน 
- อํานวยการในการวางผังเมือง 
- สราง ซอม บํารุงรักษาถนนภายในทองถ่ิน 
- สงเสริมและชวยเหลือการพฒันาทีอ่ยูอาศัยในทองถ่ิน 
- พัฒนาหมูบานและชนบท 
- กิจกรรมปองกันภัยธรรมชาติ 
- ดูแลและจัดการลุมแมน้ํา – คลอง – หนอง – บึง 
- จัดต้ังและบริหารระบบสงน้ํา 
- จัดต้ังและบริหารน้ําประปา 
- จัดต้ังและบริหารสวนสาธารณะตามที่ตางๆ 
- ดําเนินการโครงการรถไฟทองถ่ิน 
- จัดต้ังและจัดการเคร่ืองอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวกับการจราจร เชน สัญญาไฟจราจร  ท่ี
จอดรถ และเคร่ืองหมายจราจรอ่ืนๆ 

-  จัดต้ังและออกมาตราการบังคับเพือ่ปองกันภัยธรรมชาติ 
- สนับสนุนและชวยธุรกิจในทองถ่ิน 
(5) หนาท่ีท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม (5 ประการ) 
- จัดตั้งและดําเนินการรวมถึงใหคําแนะนํา ศูนยรับเล้ียงเด็ก  โรงเรียนประถม  โรงเรียน
มัธยม และโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 

- จัดต้ังและบริหารจัดการสถานที่ใหความรูสาธารณะตางๆ เชน หองสมุด  สนามเด็กเลน 
โรงยิมเนเซียม  พิพิธภัณฑ  เปนตน 

- รักษาไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
- สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
- สนับสนุนองคกรวัฒนธรรมและศิลปะทองถ่ิน 
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(6) หนาท่ีท่ีเก่ียวกับการปองกันภัยฝายพลเรือน (2 ประการ) 
- จัดต้ังและดําเนินการการปองกันภัยฝายพลเรือน เชน จัดหาอาสาสมัคร เปนตน 
- ปองกันอัคคีภัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทตองปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 9 แหงกฎหมาย Local 

Autonomy Act สําหรับรายละเอียดวางานใดใหทองถ่ินระดับไหนทําใหเปนไปตามขอบเขตภาระหนาท่ี
ตามทีไ่ดอธิบายไปแลวในขางตน 

 
6.2.3  แหลงทีม่าแหงรายไดและระบบการคลัง 
  

6.2.3.1  แหลงที่มาแหงรายได 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใตมีทีม่าแหงรายได 2 ประเภทดังน้ี 
(1)  รายไดจากภาษ ี21  สามารถอธิบายไดดวยแผนภาพดังน้ี 
 

แผนภาพที ่6.8  ประเภทภาษีทีท่องถ่ินสามารถจัดเก็บได 22 
        ภาษีครอบครอง 
     ภาษีทัว่ไป  ภาษีจดทะเบยีน 
  ภาษีที่จังหวัดเก็บ     ภาษีคนตางดาว  
        ภาษีใบอนญุาต 
     ภาษีเฉพาะ  ภาษีอํานวยความสะดวกท่ัวไป 
        ภาษีพัฒนาทองถ่ิน 

      ภาษีโรงเรือน 
        ภาษีอสังหาริมทรัพย 
        ภาษีลอเล่ือน 
     ภาษีทัว่ไป  ภาษีการทําไร 
  ภาษีทีเ่มือง/     ภาษียาสูบ 
  County เก็บ     ภาษีฆาสตัว 
        ภาษีทีดิ่น 
     ภาษีเฉพาะ  ภาษีวางแผนเมือง 
        ภาษีสํานักธุรกิจ 

ภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บได 
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 เม่ือทราบถึงประเภทของภาษีตางๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บไดแลว  ตอไปจะเปน
การอธิบายถึงรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบใดเก็บ
ภาษีประเภทใดไดบาง 

 
ตารางที่ 6.4  ประเภทของภาษกัีบการจัดเก็บขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน23 
 

ประเภท ภาษีที่มหานคร
จัดเก็บ 

ภาษี 
ท่ีจังหวัดจัดเก็บ 

ภาษีท่ีเมือง / County 
จัดเก็บ 

ภาษีท่ีเขตปก-ครอง
จัดเก็บ 

ภาษีท่ัวไป 
ภาษีครอบครอง 
ภาษีจดทะเบียน 
ภาษีคนตางดาว 
ภาษีใบอนุญาต 
ภาษีโรงเรือน 
ภาษีอสังหาริมทรัพย 
ภาษีลอเล่ือน 
ภาษีการทําไร 
ภาษียาสูบ 
ภาษีฆาสัตว 
ภาษีท่ีดิน 

 
0 
0 
0 
- 
0 
- 
0 
0 
0 
0 
- 

 
0 
0 
0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
0 

ภาษีเฉพาะ 
ภาษีอํานวยความสะดวกท่ัวไป 
ภาษีพัฒนาทองถ่ิน 
ภาษีวางแผนเมือง 
ภาษีสํานักธุรกิจ 

 
0 
0 
0 
- 

 
0 
0 
- 
- 

 
- 
- 
0 
0 

 
- 
- 
- 
0 

 
  (2)  รายไดที่ไมใชภาษี  มีท้ังหมด 6 ประเภทดังตอไปน้ี 

(2.1) รายไดจากภาษีท่ีรัฐจัดสรรใหแกทองถ่ิน หมายถึง  ภาษีทุกประเภทที่รัฐบาลกลางทํา
หนาท่ีในการจัดเก็บแลวทําการแบงสวนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีสัดสวนเฉล่ีย 1 ตอ 11 
สวน หรือ 13.27 % ในกรณีพิเศษ กลาวคือ ถารัฐจัดเก็บได 11 สวน จะทําการแบงใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทั้งหลาย 1 สวน โดยจะจัดแบงใหในลักษณะเงินกอน และไมมีการระบุวัตถุประสงคการใช
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เงินกอนน้ัน อยางไรก็ตามสัดสวนรายไดท่ีจะตองทําการแบงใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน
สามารถเปล่ียนแปลงไดตามนโยบายของรัฐบาล 

(2.2) รายไดจากภาษีท่ีรัฐบาลกลางโอนใหแกทองถ่ิน รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประเภทนี้ มีลักษณะคลายกับรายไดจากภาษีที่รัฐจัดเก็บใหแกทองถ่ิน แตแตกตางกันตรงที่รายไดที่จะ
แบงใหกับใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีพียงรายไดจากภาษี 3 ประเภทเทาน้ัน  ไดแก ภาษีสุรา  
ภาษีโทรศัพท  ภาษีพิเศษสาํหรับเกษตรกรรมและการประมง 

(2.3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง เปนเงินท่ีรัฐบาลกลางอุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตางๆ ทั่วประเทศ แตเงินที่ใหการอุดหนุนนั้นจะตองนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของรัฐบาล 
(หรือทีเ่รียกวาการอุดหนุนอยางมีเงือ่นไข)  

(2.4) เงินอุดหนุนจากมหานครและจังหวัด (เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับบน) เปนเงินอุดหนุนที่จังหวัดหรือมหานครใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับลาง โดยผาน
โครงการตางๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบนเปนผูริเร่ิมโครงการหรือ มอบหมายใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในระดับลางเปนผูจัดทํา  แลวจังหวัดหรือมหานครเปนผูใหเงินอุดหนุน ซึ่งอาจจะ
ใหเงินอุดหนุนเต็มโครงการ หรือบางสวนก็ได 

(2.5) เงินยืม หมายถึง เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินยืมจากแหลงเงินทุนท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  ท้ังน้ีอาจยืมไดในสองลักษณะคือ เงินกูและการออก
พันธบัตร 

 
6.2.3.2 รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ รายจายตามกฎหมาย

กับรายจายท่ีเกิดจากการบริหาร รายจายตามกฎหมายก็คือรายจายท่ีจะตองไดรับการอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน สวนรายจายท่ีเกิดจากการบริหารเปนรายจายที่ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถควบคุมไดโดยตรง 

รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยสวนใหญจะเกิดจาก 
- คาใชจายท่ีเกิดจากการบริหารจัดการท่ัวไป 
- รายจายของฝายนิติบัญญัติ 
- คาใชจายเพือ่สวัสดิการสังคม 
- คาใชจายเพือ่การอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 
- คาใชจายเพือ่การพัฒนาสาธารณปูโภคข้ันพ้ืนฐาน 
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- คาใชจายเพือ่การอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม  การกีฬา 
- คาใชจายในการปองกันภัยฝายพลเรือน 

รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญจะมาจากภาระกิจหนาท่ีท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย 

 
ตารางที่ 6.5  โครงสรางรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน24 
 
ประเภท 
รายจาย 

1992 1993 1994 1995 1996 

สภาทองถ่ิน 114.3(0.7) 177.9(0.8) 199.1(0.7) 237.2(0.7) 238.5(0.6) 
บริหารจัดการ
ท่ัวไป 

4,148.8(19.9) 4,703.4(20.4) 6,474.1(22.7) 7,594.1(22.3) 7,974.6(19.7) 

สวัสดิการสังคม 3,458.9(16.6) 3,838.5(16.7) 4,313.9(15.2) 5,319.2(15.6) 5,959.1(14.8) 
อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ 

2,683.1(12.9) 3,196.1(13.9) 4,069.3(14.3) 5,765.6(16.9) 6,826.8(16.9) 

พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

5,938.3(28.6) 6,022.4(26.2) 8,475.9(29.8) 9,228.8(27.1) 11,985.0(29.7) 

การกีฬาและ
วัฒนธรรม 

798.3(3.8) 945.4(4.1) 1,446.6(5.1) 1,930.4(5.7) 2,256.8(5.6) 

ปองกันภัยฝาย
พลเรือน 

453.3(2.2) 541.5(2.3) 473.8(1.7) 609.5(1.8) 672.7(1.7) 

อ่ืน ๆ 3,175.2(15.3) 3,603.2(15.6) 2,990.8(10.5) 3,373.7(9.9) 4,459.3(11.0) 
รวม 20,800.2(100) 23,028.4(100) 28,443.5(100) 34,058.5(100) 40,372.8(100) 

หมายเหตุ:  - หนวยของคาเงินคือ ลานวอน 
        - ตัวเลขใน ( ) หมายถึง รายจายเม่ือคิดเปนเปอรเซ็นต 
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6.2.4   ระบบบริหารบุคคล 
 
 ปจจุบันประเทศเกาหลีใตมีขาราชการทั้งหมด  933,899 คน โดยแบงเปน  ขาราชการของ
รัฐบาลกลาง 576,697 คน หรือคิดเปน 61.8%  และเปนขาราชการทองถ่ิน 357,202 คน คิดเปน 38.2%25 
ในจํานวนน้ี มีขาราชการจากสวนกลางทีไ่ปทํางานอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 132 คน 
 ระบบการบริหารบุคคลในเกาหลีใตมีการแบงแยกระหวางบุคคลของสวนกลางและบุคคลของ
สวนทองถ่ินอยางชัดเจน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระคอนขางมากในการบริหารงานบุคคล 
โดยมีกฎหมายอยางนอย 3 ฉบับท่ีรองรับการมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน   
ทองถ่ิน  ซึ่งไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย Local Autonomy และ กฎหมาย Local Public 
Officials 
 กฎหมายทั้ง 3 ฉบับไดสรางกลไกการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไวดังน้ี 

(1) หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกหลักในการบริหารงานบุคคล

ระดับทองถ่ิน  ท้ังน้ีเพราะเปนผูที่มีอํานาจตั้งแตการรับสมัครบุคคลขารับราชการสวนทองถ่ิน  การ
แตงตั้ง  การโยกยาย  สับเปล่ียน  ลดข้ัน  พักราชการ  ถอดถอน  ดําเดินการทางวินัย  สืบสวน  สอบสวน  
ตลอดจนการวากลาว ตักเตือน แตทั้งน้ีตองเปนไปดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ี หัวหนาฝายบริหารยังสามารถถายโอนอํานาจดังกลาวนี้ไปยังผูชวยหรือบุคคลใดท่ีไดรับ
อํานาจใหสามารถเปนผูชวยในการบริหารจัดการบุคคลภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของตนได 
หลักการน้ีไดรับการรับรองใน กฎหมาย Local Public Officials 

(2) คณะกรรมการบริหารบุคคล 
คณะกรรมการชุดนี้เปนองคกรที่ต้ังข้ึนเพื่อชวยหัวหนาฝายบริหารในการบริหารงานบุคคลใหมี

ความคลองตัวมากย่ิงข้ึน  อีกท้ังยังเปนองคกรท่ีทําหนาที่ในการกําหนดรายละเอียดตางๆ เชนมาตราฐาน
คุณสมบัติของบุคคลท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการ เปนตน โดยในองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินแตละแหงจะตองมีคณะกรรมการบริหารบุคคลเพือ่ทําหนาทีดั่งกลาวน้ี 

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยคณะบุคคล 5 คน แตไมเกิน 7 คน มาจากการแตงต้ังของ   
หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะตองแตงต้ังบุคคลจากผูมีความรูความ
ชํานาญในการบริหารงานบุคคลมากอน หรือ เปนผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานยุติธรรม หรือ
ทนายความเปนตน 
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หนาท่ีของคณะกรรมการชุดนีมี้อยางนอย 4 ประการคือ  
- ทําหนาที่ในการจัดสอบเพ่ือสรรหาบุคคลเขาทํางาน 
- ทําหนาทีพิ่จารณาผลงานเพ่ือแตงต้ังหรือเล่ือนข้ัน 
- ทําหนาทีใ่นการดูแลระเบยีบวนัิยของขาราชการ 
- ทําหนาทีต่ามท่ีกฎหมายอ่ืนๆ กําหนด 

องคประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ มีอยางนอย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมด และการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยจะมีการประชุมเม่ือประธานคณะกรรมการเห็นวามี
ความจําเปนตองประชุม 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบคํารอง  
คณะกรรมการชุดนี้ ถูกจัดตั้งข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบนเทาน้ัน (กรุงโซล, 

มหานคร และจังหวัด)  ประกอบดวยกรรมการ 7 คนซึง่ตองมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ 
- เปนผูพิพากษา,อัยการ หรือทนายความ 
- เปนผูชวยศาสตราจารยหรือมากกวาในสาขาวิชากฎหมาย 
- เปนขาราชการในระดับผูอํานวยการหรือมากกวา 
หนาท่ีของคณะกรรมการชุดน้ีก็คือ  ออกกฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลเปนไป

ตามกฎหมาย Local Public Officials  มีหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตาง ๆ (สําหรับกรณีท่ี
มีผูที่ไดรับความไมเปนธรรมในการบริหารงานบุคคลของหัวหนาฝายบริหารและคณะกรรมการบริหาร
บุคคลมารองเรียน)  หรืออาจกลาวไดวาคณะกรรมการชุดน้ีมีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค 2 ประการคือ 

- ออกกฎระเบยีบเพือ่ใหการบริหารงานบคุคลในจังหวัด (มหานคร/กรุงโซล)น้ันๆ มีเอกภาพ 
- ถวงดุลอํานาจในการบริหารงานบุคคลจของหัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

การตัดสินใจของคณะกรรมการชุดนีจ้ะมีผลไดก็ตอเม่ือเปนการประชุมแบบครบองคประชุม (2
ใน 3) และใชเสียงขางมากเปนประมาณ  ในกรณีท่ีมีการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงท่ีมีการรองเรียน
มาแลวปรากฎวา คณะกรรมการเห็นดวยกับการสั่งลงโทษของหัวหนาฝายบริหาร  คณะกรรมการชุดน้ี
จะส่ังลงโทษซ้าํหรือสัง่เพ่ิมโทษไมได 

การตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการชุดนี้ จะมีผลตอคําสั่งของหัวหนาของฝายบริหารท่ีเคยมี
ไวกอนหนาน้ีแลว เชน มีผลลบลางหากคณะกรรมการไมเห็นดวยกับคําสั่งของหัวหนาฝายบริหาร  หรือ
มีผลทําใหคําสั่งของหัวหนาฝายบริหารสมบูรณตอไปเม่ือคณะกรรมการเห็นดวยกับคําสั่งของหัวหนา
ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
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แผนภาพที ่6.9  ระบบการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.5  ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางและสวนทองถ่ิน 
 

เน่ืองจากประเทศเกาหลีใต เปนประเทศท่ีไมมีการปกครองสวนภูมิภาค  ดังนั้น ความสัมพันธ
จึงเปนความสัมพันธจากรัฐบาลกลางไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลย โดยสามารถแบง
ความสัมพันธได 2 ประเภท ดังน้ี 
 

6.2.5.1 ความสัมพันธในแงการเสริมสรางและสนับสนุนสมรรถนะใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
(1) การใหคําแนะนําและคําปรึกษา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายในสามารถใหคําแนะนําและให

คําปรึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดในเรื่องใดๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารกิจการในทองถ่ิน และใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็สามารถขอขอมูลใดๆ ที่เก่ียวกับการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินน้ัน ๆ ไดเพ่ือใหคําปรึกษาของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(2) การใหเงินสนับสนุน 
รัฐบาลกลางสามารถใหเงินสนับสนุนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดๆ ได หากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ สามารถพิสูจนถึงความจําเปนในการขอเงินชวยเหลือนัน้ๆ ได 

หัวหนาฝายบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

บริหารงาน
บุคคล 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบคํารอง 

คณะกรรมการบริหารบุคคล

ตรวจสอบและถวงดุล
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ในเร่ืองนโยบายการใหเงินสนับสนุนน้ี  ปจจุบันรัฐบาลเกาหลีใตใหความสําคัญเปนอยางมาก 
เพราะรัฐบาลเกาหลีใตตระหนักดีวา การกระจายอํานาจทางการเงิน เปนสิ่งจําเปนระดับตนๆ ในการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะการปกครองทองถ่ินของเกาหลีใตนับวามีความออนแอ
คอนขางมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวตาง ๆ เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา หรือ ฝรั่งเศส เปน
ตน 

(3) การสนับสนุนทางเทคนคิ 
การสนับสนุนทางดานน้ีคือ การใหการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา ความรูตางๆ ที่มี

ลักษณะเฉพาะคอนขางมาก เชน การใหความรูในเร่ืองเทคนิคการกําจัดขยะโดยไมกอใหเกิดมลพิษแก
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งนี้ทองถ่ินสามารถขอความรูจากรัฐบาลกลางได
โดยตรงเลย ไมจําเปนตองเสยีงบประมาณมาเพ่ือการวิจัยและพฒันาหาเทคนิคเหลาน้ีอีก 
 

6.2.5.2 ความสัมพันธในแงการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของเกาหลีใต แบงการตรวจสอบได
ออกเปน 3 สวน คือ 

(1) การตรวจสอบจากรัฐสภาแหงชาต ิ(ฝายนิติบัญญัติ) 
 ตามมาตรา 117 (2) และ มาตรา 18 (2) แหงรัฐธรรมนูญ เปดโอกาสใหรัฐสภาแหงชาติสามารถ
เขาไปตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ท่ีมีอยูท่ัวประเทศได โดยเฉพาะการ
สืบสวนและสอบสวนถึงกรณีที่เปนขอสงสัยวาอาจจะเกิดการทุจริตในการบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินได  โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยการสืบสวนและสอบสวนการบริหารกิจการของรัฐ ไดใหอํานาจ
แกสภาในการเขาไปตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางละเอียด  
โดยใช เคร่ืองมือตางๆ  ที่ รัฐสภาแหงชาติ มีอยูในการเขาไปตรวจสอบ  เชน  การต้ังกระทูถาม
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายใน   
การสืบสวนขอเท็จจริงตางๆ ในช้ันกรรมาธิการ  การเรียกหรือเชิญผูเแทนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมาสอบถามและช้ีแจงขอเท็จจริง  หรือ อาจจะเปนการตัดงบประมาณที่จะมีการจัดสรรใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการไมผานรางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป ตางๆ เหลานี้ เปน
ตน 

(2) การตรวจสอบจากรัฐบาลกลาง (ฝายบริหาร) 
สามารถแบงไดเปน 4 ประเภทดังน้ี 
- การตรวจสอบและความคุมโดยตรงจากรัฐบาลกลาง 
- การแกไขและยกเลิกสิง่ทีเ่ปนการกระทําทีผิ่ดกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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- การสืบสวนและสอบสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- การสั่งใหมีการทบทวนการพิจารณาตอการตัดสินใจของสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

สําหรับรายละเอียดตางๆ เหลาน้ี จะอธิบายในสวนตอไป วาดวยการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ 

(3) การตรวจสอบโดยกระบวนการยุติธรรม (ฝายตุลาการ) 
 การตรวจสอบโดยวิธีน้ีเปนการตรวจสอบโดยกระบวนการทางการศาล โดยหากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกระทําการผิดกฎหมายอยางชัดเจน  ศาลยุติธรรมสามารถเขาไปดําเนินการ
พิจารณาคดีไดตามท่ีมีผูฟองรอง 
 
6.2.6  การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 

การตรวจสอบการปฏิบัติทางราชการเปนวิธีการหน่ึงในการควบคุมดูแลการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของรัฐบาลกลาง ซึ่งวิธีการที่รัฐบาลเกาหลีใตใชในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ มี 4 ประการ26 

(1) การตรวจสอบและความคุมโดยตรงจากรัฐบาลกลาง 
กลาวคือ การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใดๆ จําเปนตองไดรับการตรวจสอบจาก

รัฐบาลกลางผานกฎหมายตางๆ และกฎหมาย Local Autonomy ก็ไดกําหนดใหกระทรวงบริหาร     
กิจการของรัฐและกิจการภายใน เปนกระทรวงที่รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยตรง ในขณะที่กรุงโซลซึ่งเปนองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ข้ึนโดยตรงตอ
นายกรัฐมนตรี (จะอธิบายรายละเอียดในหัวขอตอไป) 

นอกจากน้ันแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังถูกควบคุมจากกระทรวงอ่ืนๆ อีกตามท่ี
กฎหมายอ่ืนๆ กําหนด เชน การจัดทําผังเมืองตองอยูภายใตการดูแลและตรวจสอบของกระทรวงการ
กอสรางและขนสง เปนตน 

(2) การแกไขและยกเลิกสิง่ทีเ่ปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เม่ือใดก็ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกระทําการผิดกฎหมายหรือทําใหเกิดความเสียหาย  

รัฐมนตรีท่ีเก่ียวของสามารถสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไขหรือยกเลิกการกระทําน้ันๆ ให
ถูกตองตามกฎหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันไมปฏิบัติตาม 
รัฐมนตรีสามารถสัง่แกไขคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ ไดเลย อยางไรก็ตาม หัวหนาฝาย
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บริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน อาจไมยอมรับในคําสั่งน้ันๆ ก็ได โดยสามารถสงฟองรอง
ตอศาลสูงภายใน 15 วัน นับจากการแกไขคําส่ังของรัฐบาลกลาง27 

(3) การสืบสวนและสอบสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายใน สามารถรองขอใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทัง้หลายสงรายงานที่เปนเอกสาร บัญชี หรือ เอกสารอ่ืนใด มาใหกระทรวงฯ ตรวจสอบได โดย
อํานาจดังกลาวนี้เปนของกระทรวงฯ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองปฏบัิติตามอยางไมมีเง่ือนไข 

หากพบขอสงสัยตอเอกสาร หรือหลักฐานตางๆ กระทรวงฯ สามารถทําการสืบสวน สอบสวน
ถึงขอเท็จจริงและหากพบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ กระทรวงสามารถฟองรองตอศาล หรือสั่งใหมีการแกไข
สิง่น้ัน ๆ ไดตามทีไ่ดอธิบายไปในขางตน 

(4) การสั่งใหมีการทบทวนการพิจารณาตอการตัดสินใจของสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
เม่ือมีการตัดสินใจใดๆ ของสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งการตัดสินใจน้ัน เปนการ

ละเมิดตอกฎหมาย  กระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายในสามารถ แจงใหหัวหนาของฝาย
บริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ รองขอใหสภาทบทวนการตัดสินใจใหมได แตท้ังน้ี
กระทรวงฯ ตองใหเหตุผลในการใหพจิารณาทบทวนการตัดสินใจของสภาใหมดวย 
 
6.2.7   การควบคุมโดยราชการสวนกลาง 
 

อยางที่ไดอธิบายในหัวขอที่แลววา กระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายในเปน
องคกรท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง ซึ่งในหัวขอนี้จะ
ไดอธิบายถึงอํานาจตางๆ ท่ีกระทรวงฯ สามารถควบคุมการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

กระทรวงฯ สามารถควบคุมการทํางานดานตางๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได
ดังตอไปนี ้ 

(1) การทีจํ่าเปนตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงฯ 
- การเปล่ียนช่ือ หรือ อาณาเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงฯ 

- การเปล่ียนแปลงที่ตั้งสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไดไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงฯ 
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- การจัดต้ังองคกรใด ๆ ท่ีทําหนาที่ในการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงฯ 

- การกูยืมเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเพ่ือบูรณะหลังจากเกิดภัยทางธรรมชาติ 
จําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงฯ และกระทรวงฯ ตองคํ้าประกันวงเงินกู
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ ดวย 

- การจัดต้ังวิสาหกิจของทองถ่ิน จําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงฯ 
- การจัดต้ังสมาคมใดๆ ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงฯ 

(2) การที่จําเปนตองรายงานแกกระทรวงฯ 
- การออกกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑของทองถ่ินใดๆ เชน เทศบัญญัติ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองรายงานใหแกกระทรวงทราบ 

- เ ม่ือรางกฎหมายงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานสภาแลว 
หัวหนาฝายบริหารตองรายงาน กฎหมายงบประมาณประจําปน้ันใหแกกระทรวงฯ ทราบ 

- เม่ือการจัดทําบัญชีของฝายบริหารไดรับความเห็นชอบจากสภาแลว  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินน้ันตองรายงานบัญชีดังกลาวไปยังกระทรวงฯ เพ่ือใหกระทรวงฯ รับทราบ 

- เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําขอตกลงใดๆ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืน 
หัวหนาฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานใหแกกระทรวงฯ ทราบ
ดวย  (การรายงานน้ีรวมถึงการแกไขและเปล่ียนแปลงขอตกลงตางๆ ดวย) 

- การจัดต้ังสภาใหคําปรึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินของทองถ่ินระดับบน เพื่อชวย
ใหคําปรึกษาแกทองถ่ินระดับลาง การจัดตั้งสภาฯ ดังกลาว จะตองรายงานใหแกกระทรวงฯ 
ทราบ  

 
6.3  แนวโนมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอนาคต 
 

การปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใต เพ่ิงจะมีการปฏิรูปกันอยางจริงจังเม่ือไมนานมานี้ (คลาย
กับประเทศไทยภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน) ดังน้ัน การปกครองทองถ่ินในเกาหลีใต  
ยังตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาอีกพอสมควร ประเด็นการเสริมสรางสมรรถนะใหแกองคกร     
ปกครองสวนทองถ่ิน และ กระจายอํานาจหนาที่จากรัฐบาลกลางไปยังรัฐบาลทองถ่ิน กําลังเปนที่สนใจ
อยูในปจจุบัน 
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รัฐบาลชุดปจจุบัน ภายใตการนําของประธานาธิบดีคิม แด จุง ประกาศนโยบายอยางชัดเจนในการ
ที่จะเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน
ระหวางรัฐบาลกลาง  องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบน และ ระดับลาง  รวมถึงพยายามกระจาย
หนาท่ีและแหลงที่มาแหงรายไดตาง ๆ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน  นอกจากน้ียังมีการ
วางแผนเพ่ือลดขนาดของกระทรวงบริหารกิจการของรัฐและกิจการภายในลง เนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองได28 

จากนโยบายดังกลาว  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเกาหลีใต มีแนวโนม 5 ประการ
ดังตอไปนี ้
1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินของเกาหลีใตจะมีภาระกิจหนาท่ีรับผิดชอบมากข้ึน โดยเฉพาะ
ภาระกิจท่ีจะไดรับโอนมาจากสวนกลาง 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองรวมมือกันในการใหบริการสาธารณะมากข้ึน เชน  
การจัดตั้ง “สหการ” การจัดต้ังวิสาหกิจทองถ่ินเพ่ือทําหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3) การยุบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพนอย เขากับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงที่มีขนาดใหญกวา เพ่ือลดตนทุนในการบริหารจัดการและเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ เปนสิ่งจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) แหลงรายไดใหมๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีความหลากหลายมากข้ึน  เนื่องจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองมี “เงินงบประมาณ” ในการบริหารจัดการ ในขณะ
รัฐบาลกลางมีนโยบายใหทองถ่ินสามารถพ่ึงตัวเอง ดังน้ันแหลงท่ีมาแหงรายไดของทองถ่ิน
จึงตองมีหลากหลายมากข้ึน แตจะออกมาในลักษณะที่ ไมใชรูปแบบภาษี เพราะการเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึนจะทําใหการสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับคนในทองถ่ิน
เกิดข้ึนไดยาก  ดังน้ัน ที่มาแหงรายไดจะออกมาในลักษณะท่ีเปนการเก็บคาธรรมเนียม  คาใช
บริการสาธารณูปโภค  ตางๆ หรือ รายไดจากกําไรของวิสาหกิจทองถ่ิน มากกวา 

5) ความซับซอนทางโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะลดนอยลง โดยเฉพาะการมี
จํานวนของ Dong (หมูบานในเขตเมือง) และ Eup/Myon (หมูบานในเขตชนบท) ที่มีมาก
เกินไปซ่ึงทําใหการบริหารจัดการลาชา 
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