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บทที ่8 
 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 
 
  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (The Federal Republic of Germany) เปนประเทศที่ต้ังอยูใจ
กลางทวีปยุโรป มีพื้นที่รวมทั้งประเทศ 347,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยมลรัฐ 16 แหง 
เรียกวา Lander มีประชากรประมาณ 82 ลานคน1 
  รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน หรือที่เรียกวา กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) 
ลงวันที ่23 พฤษภาคม ค.ศ.1949 ไดกําหนดโครงสรางการบริหารราชการของประเทศดวยหลักการ
เบ้ืองตน 3 ประการคือ  

- หลักการปกครองระดับมลรัฐ (Federal state) เปนหนวยการปกครองที่รับผิดชอบและ
มีอํานาจหนาท่ีในเขตพ้ืนท่ีมลรัฐ 

- หลักการปกครองตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Self - Government for local 
authorities) คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการรับรองอํานาจอิสระในการ
บริหารจัดการภายในทองถ่ิน 

- หลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of powers) คือ การแบงแยกระหวางฝายนิติ
บัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ 

  ดวยหลักการดังกลาว ทําใหการปกครองของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีแบงออกเปนสาม
ระดับคือ การปกครองระดับสหพันธรัฐ การปกครองระดับมลรัฐ และการปกครองสวนทองถิ่น  
  (1) การปกครองระดับสหพันธรัฐ (Bund) เปนการปกครองระดับชาติหรือรัฐบาลกลางอัน
ปะกอบดวย 

(1.1) ประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมสหพันธ (Federal 
Convention) อันประกอบดวยสมาชิกรัฐสภาสหพันธและตัวแทนของสภามลรัฐจํานวนเทากับ
สมาชิกรัฐสภาสหพันธ ทําหนาที่เปนตัวแทนสหพันธในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 
แตงตั้งฑูตของสหพันธและรับฑูตตางประเทศ แตงต้ังและปลดผูพิพากษาสหพันธ แตงต้ังและปลด
ขาราชการสหพันธและขาราชการทหาร ตรวจสอบการออกกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
ทั้งยังเปนผูเสนอชื่อผูสมควรเปนนายกสหพันธ (Federal Chancellor) หรือนายกรัฐมนตรี ตอสภา
ผูแทนราษฎร (Bundestag) 2 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติตําแหนงนี้มีอํานาจที่จํากัดมาก 

(1.2) สภา ประกอบดวย 2 สวนคือ สภาผูแทนราษฎร (Bundestag) มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนทุกสี่ป มีหนาที่หลักในการออกกฎหมาย เลือกนายกสหพันธ และตรวจสอบรัฐบาล 
ทํางานโดยผานกรรมาธิการชุดตางๆ และสวนที่สองคือ สภาตัวแทนมลรัฐ (Bundesrat) บทบาทของ
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สภาตัวแทนมลรัฐคือ การปกปองผลประโยชนของมลรัฐตางๆ ใหพนจากรัฐบาลสหพันธและสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกของสภามลรัฐไมใชตัวแทนซึ่งประชาชนในแตละมลรัฐเลือก แตเปนตัวแทน
ของรัฐบาลของมลรัฐน้ันๆ เชน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ3  
  อยางไรก็ตามแตละมลรัฐมีสิทธิลงคะแนนไมเทากัน ขึ้นอยูกับขนาดของประชากรของแต
ละมลรัฐ โดยอาจจะมี 3 , 4 , 5  หรือ 6 คะแนน กฎหมายสหพันธกวากึ่งหน่ึงตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาตัวแทนมลรัฐ โดยเฉพาะกฎหมายซึ่งสงผลกระทบตอผลประโยชนสําคัญของมล
รัฐ เชน เร่ืองที่กระทบตอการเงินหรือการบริหารของมลรัฐ เร่ืองการแกไขธรรมนูญสหพันธ หาก
เปนกฎหมายอ่ืน สภาตัวแทนมลรัฐอาจคัดคานได แตหากสภาผูแทนราษฎรยืนยัน ก็ถือวากฎหมาย
นั้นผานโดยถูกตอง สภาตัวแทนมลรัฐมักปกปองผลประโยชนของมลรัฐมากกวาผลประโยชนของ
พรรคการเมือง4 
  (1.3) ฝายบริหาร ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ ทั้งนี้
กระทรวงตางๆมีหนาที่หลักคือการกําหนดนโยบาย ในสวนของการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันตอง
อาศัยหนวยการปกครองอ่ืนๆ เชน เทศบาล เปนตน 
  (2) การปกครองระดับมลรัฐ (Lander) แตละมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญ สภา และฝายบริหาร
เปนของตนเอง สมาชิกของสภามลรัฐมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนภายใตระบบการ
เลือกต้ังที่แตกตางกันไปในแตละรัฐ และมีวาระ 4 หรือ 5 ปแตกตางกันไปอีกดวย5 ทั้งน้ีมลรัฐเปน
ระดับที่เกี่ยวของกับหนวยการปกครองทองถิ่นเปนหลัก คือ มีอํานาจในการกําหนดกฎหมายทองถิ่น
ใชในมลรัฐของตน ซึ่งอํานาจน้ีรวมไปถึงการกําหนดพื้นที่ของหนวยน้ันๆ ดวย (ยกเวนสามมลรัฐ
ซึ่งมีสถานะเปนนครหรือมหานคร อันไดแก Bremen Hamburg และ Berlin) 
  นอกเหนือจากน้ันบางมลรัฐยังแบงพื้นที่ของตนออกเปน จังหวัด (Regierungsbezirke) 
ตางๆ  ซ่ึงระดับน้ีจัดต้ังเฉพาะในมลรัฐที่ มีอาณาเขตและจํานวนประชากรมากพอสมควร
เพราะฉะน้ันจึงมีเพียง 6 มลรัฐใหญๆ ในเยอรมันตะวันตกเทาน้ัน โดยมีจํานวนอยูระหวาง 3 – 7 
แหง6 ระดับนี้เกิดจาก หลักการแบงอํานาจ ภายในมลรัฐ มีผูบริหารสูงสุดคือ Regierungspraesident 
ซึ่งอาจจะเทียบเทากับผูวาราชการจังหวัดของไทย หากแตมีอํานาจที่แตกตางกันมากเน่ืองจาก   
ขาราชการและเจาหนาที่ไมไดเปนตัวแทนจากกระทรวงตางๆ หากอยูภายใตการบังคับบัญชาของ 
Regierungspraesident โดยตรง 
  ในสวนของมลรัฐที่มีอาณาเขตไมกวางนักจะมีเพียงรัฐบาลมลรัฐและกระทรวงตางๆ เพื่อ
การบริหารเพราะไมมีความจําเปนทางการปกครองที่จะตองแบงอํานาจไปยังอีกระดับหน่ึงซึ่งอยู
ระหวางรัฐบาลมลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทตางๆ7 และในสวนของนครและ   
มหานครน้ันก็จะมีหนวยการปกครองที่เทียบเทากับเขตของกรุงเทพมหานครแทนที่การมีจังหวัด 
ท้ังน้ีเขตตางๆ ก็จะมีสภาเขต แตอํานาจของสภาเขตน้ีคอนขางจํากัด 
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  (3) การปกครองสวนทองถ่ิน เปนการปกครองแบบ 2 ชั้น (two - tier system) คือ อําเภอ 
(Kreise) ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ อําเภอในเขตชนบท (Landkreis) และอําเภอซึ่งเปนนคร (Stadtkreis) 
และชั้นที่สองคือ เทศบาล (Gemeinden)  
  การปกครองสวนทองถ่ินในประเทศเยอรมันน้ัน มีลักษณะที่คลายคลึงกับการปกครองสวน
ทองถิ่นในประเทศสหพันธรัฐทั่วไป อาทิเชน ประเทศออสเตรเลีย ที่หนวยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีลักษณะภายในที่แตกตางหลากหลายอาทิ ขนาด วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภา 
(บางมลรัฐ 4 ปและบางมลรัฐ 5 ป) รวมถึงอํานาจหนาที่ตางๆ ซึ่งความหลากหลายดังกลาวน้ีสืบ
เนื่องมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูภายใตกฎหมายของแตละมลรัฐนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม การปกครองทองถิ่นในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดรับการรับรองหลัก
แหงการปกครองตนเองไวในกฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธรัฐ โดยในมาตรา 28 (2) ของกฎหมาย
พ้ืนฐานไดบัญญัติไววา “ประชาชนตองมีสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป เลือกต้ังโดยตรง อยางเสรี 
เสมอภาค และเปนการลงคะแนนลับ”8 ซึ่งหมายความวา ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกผูแทนของตน
เพ่ือมาบริหารจัดการภารกิจในทองถ่ิน  

นอกเหนือจากน้ันกฎหมายพื้นฐานยังไดรับประกันอํานาจอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดย “ใหสิทธิและความรับผิดชอบในการจัดการภารกิจหนาที่ของตนเองที่อยูภายใตกรอบ
กฎหมายบัญญัติ” ทั้งนี้อํานาจหนาที่ที่เปนสิทธิความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
รัฐบาลสหพันธรัฐและมลรัฐไมสามารถลวงละเมิดได ไดแก9 

- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานอํานาจในการบริหารงานบุคคล  (Personal 
sovereignty) คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการเลือก การบรรจุ การ
สงเสริมความกาวหนา และการถอดถอนใหพนักงานพนจากตําแหนง 

- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานองคกร (Organizational sovereignty) หมายถึง 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิในการจัดองคการบริหารของตนเอง 

- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานการวางแผน (Planning sovereignty) หมายถึง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมี อํานาจในการจัดและวางแบบพื้นที่ของตนไดเอง  โดย
รับผิดชอบในการวางผังพัฒนาเมือง (ผังการใชประโยชนจากที่ดินและผังการกอสราง) 

- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานนิติบัญญัติ (Legislative sovereignty) คือ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่มีสิทธิใ์นการออกระเบียบของตน 

- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานการเงิน (Financial sovereignty) หมายถึง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบในการจัดการรายไดและรายจายของตนเอง 

- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานการภาษีอากร (Tax sovereignty) หมายถึง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ์ในการขึ้นภาษี (หากสิทธิน้ีไมเคยถูกยกเลิกมากอนโดย
กฎหมายที่สูงกวา) 
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   กลาวโดยสรุปแลว โครงสรางการเมืองการปกครองประเทศเยอรมนีแสดงไดดังแผนภาพ
ตอไปน้ี 
 
แผนภาพท่ี 8.1  โครงสรางการปกครองระดับตางๆในประเทศเยอรมนี 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  *     จํานวนรวมเมือง (towns) ท่ีอยูภายในเขตอําเภอดวย 
                   **   ขอมูลตัวเลข ป 1991 จาก Alan Norton, International Handbook of Local and Regional 

Government:  Comparative Analysis of Advance Democracies (Edward Elger Limited: 
Hants), หนา 251. 

 
 
 
 

มลรัฐ  
(16 แหง) 

เทศบาล*
(16,127) 

จังหวัด
((Regierungsbezirke) 

สหพันธรัฐ 
 
สภาผูแทนราษฎร    สภาตัวแทนมลรัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถิน่

อําเภอในเขตชนบท
Landkreis 

(426) 

อําเภอในเขตเมือง
Stadtkreis 

(117) 
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8.1 รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

จากเหตุผลทางประวัติศาสตรและตามกฎหมายพื้นฐานที่บัญญัติความสัมพันธระหวางมล
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหการจัดโครงสรางองคกรและความรับผิดชอบ ตลอดจน
สิทธิและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วางอยูบนกรอบของกฎหมายปกครองทองถิ่นของ
แตละมลรัฐ  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธทางตรงกับมลรัฐ และสงผลให
กฎหมายปกครองทองถิ่นในแตละแหงแตกตางกันมาก อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว ระบบการ
บริหารจัดการก็มิไดแตกตางกันมากนัก ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป 

 
8.1.1 โครงสรางภายนอก 
 
 โครงสรางภายนอกการปกครองทองถิ่นในประเทศเยอรมันเปนระบบ 2 ชั้น (two levels) 
ประกอบดวย 

(1) อําเภอ (Kreis)  
ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทคือ อําเภอในเขตชนบท (Landkreis) และอําเภอในเขตเมือง 

(Stadtkreis)  
(1.1) อําเภอในเขตชนบท เปนรูปแบบหน่ึงของการปกครองสวนทองถิ่น ในเยอรมัน

ตะวันตกเขตอําเภอในชนบทมีประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 160,000 คน ในขณะที่เยอรมัน
ตะวันออกมีประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 80,000 คน10 

อํานาจหนาท่ีของอําเภอในเขตชนบทน้ีคือ จัดทําภารกิจท่ีมีขนาดใหญและตองใชทรัพยากร
มากกวาที่เทศบาลจะดําเนินการได อีกทั้งเปนภารกิจที่มลรัฐไมตองการดําเนินการ ซึ่งเกือบทั้งหมด
ของภารกิจที่อําเภอจัดทําน้ันไดรับการมอบหมายมาจากรัฐบาลมลรัฐ อาทิเชน การออกใบอนุญาต
ยานพาหนะ หรือการออกใบอนุญาตดําเนินการกอสราง เปนตน ทั้งน้ีภารกิจดังกลาวน้ันตามปกติ
แลวเปนภารกิจของมลรัฐแตมลรัฐไมตองการดําเนินการจึงมอบหมายใหอําเภอดําเนินการแทน 

อยางไรก็ตาม ในสวนของอําเภอในเขตชนบทน้ันมีหนวยการปกครองที่ เปนระดับ
รองลงมาคือ เทศบาล 

(1.2) อําเภอในเขตเมือง หมายถึง เขตเมืองใหญหรือนคร รับผิดชอบในภารกิจที่เปนอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งน้ีเปนหนวยปกครองที่มีอิสระในการจัดการบริหารหรือ
การปกครองของตนเองโดยไมตองปฏิบัติภายในกรอบของอําเภอในเขตชนบท และยังมีสถานะและ
ความรับผิดชอบท่ีเทากับอําเภอในเขตชนบทอีกดวย ทั้งในระดับน้ีไมมีการปกครองรูปแบบเทศบาล
อยูใตรองลงมาเหมือนอําเภอในเขตชนบท 
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(2) เทศบาล (Gemeinden) และเมือง (Towns/Stadt)  
เปนหนวยการปกครองที่อยูระดับลางสุดของการบริหารราชการในประเทศเยอรมัน 

รองลงมาจากอําเภอ (มีอยูเฉพาะในพ้ืนท่ีของอําเภอในเขตชนบท) มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบภารกิจ
ในพื้นที่ของตนเอง  

ภารกิจหนาที่หลักของเทศบาลมีอยู 3 ประการคือ  
- ประการที่หน่ึง จัดทําภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสหพันธและมลรัฐ เชน 
จัดทําโครงการที่เกี่ยวกับเยาวชน การสาธารณสุข และการสวัสดิการสังคม เปนตน  

- ประการที่สองคือ ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินภารกิจในพื้นที่11 ซึ่งตาม
มาตรา 28 (2) ของกฎหมายพื้นฐานก็ไดรับรองสิทธิน้ีไวโดยที่ตองไมขัดตอกฎหมาย
ของสหพันธรัฐและกฎหมายของมลรัฐ ซึ่งภายใตการออกกฎหมายน้ีทําใหเทศบาลมี
ภารกิจหนาที่อยางกวางขวาง ยกตัวอยางเชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกจิ  

- ประการสุดทายคือ การจัดบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน การกําจัดขยะ การไฟฟา การ
ขนสงสาธารณะ เปนตน  

สถานะของเทศบาลน้ันอาจเปลี่ยนเปนเมือง (Towns/Stadt) ได หากขนาดของพื้นที่หรือมี
สัดสวนของประชากรที่นอย 

อยางไรก็ตาม จํานวนของเทศบาลในประเทศเยอรมันไดลดลงไปเร่ือยๆ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่ม   
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เชน ในเยอรมันตะวันตก จํานวนเทศบาลในป ค.ศ.1960 มี 
25,000 แหงและลดลงเหลือเพียง 8,500 แหงในป ค.ศ.1990 กระนั้นก็ตามเมื่อรวมกันทั้ง 16 มลรัฐ
ปจจุบันจํานวนของเทศบาลก็ยังถือวามีจํานวนมาก ซึ่งมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากการมีเทศบาลที่มี
ขนาดเล็กมากจํานวนกวา 7,500 แหงท่ัวประเทศน่ันเอง 12 

ในสวนของโครงสรางภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังที่ไดกลาวไปแลวน้ัน 
จะเห็นวามีความซับซอนมากและหลากหลายมาก เน่ืองจากการจัดต้ังดังกลาวประกาศโดยกฎหมาย
ของมลรัฐและการพิจารณาของมลรัฐในแตละรัฐ  

เน่ืองจากการแบงพื้นที่และจากความหลากหลายของกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในแตละมลรัฐที่มีความแตกตางกันไปตามแตลักษณะของพื้นที่และเหตุผลทางประวัติศาสตร สงผล
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดโครงสรางภายในที่แตกตางกันตามไปดวย ดังจะไดกลาว
ตอไป 
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8.1.2 โครงสรางภายใน 
 

 โครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่ประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร 
ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละพื้นที่มีรูปแบบหลากหลายแตกตางกันไปตามท่ีไดกลาวไป
แลว อยางไรก็ตามสามารถกลาวสรุปไดกวางๆ ดังน้ี 

(1) สภาเทศบาล ขนาดของเทศบาลแตละแหงในประเทศเยอรมันนั้นมีความแตกตาง
กันขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละมลรัฐจะบัญญัติไวและขึ้นอยูกับจํานวนประชากรที่อาศัยอยูภายใน
พ้ืนท่ีน้ันๆ ทั้งนี้ตามกฎหมายแหงมลรัฐไดกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน และมีวาระ 4 หรือ 5 ป นอกจากนี้อํานาจหนาที่ของสภาเทศบาลยังมีความ
หลากหลายตามกฎหมายของมลรัฐอีกดวย  

(2) ฝายบริหาร รูปแบบการจัดโครงสรางองคกรของฝายบริหารของเทศบาลน้ันมี
ความหลากหลายขึ้นอยูกับรูปแบบโครงสรางของสภาเทศบาล หัวหนาฝายบริหารอาจมีตําแหนง
เปน นายกเทศมนตรี (Mayor) หรือเรียกเปนช่ืออ่ืนก็ได  

อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวนายกเทศมนตรีทําหนาที่เปนทั้งประธานสภาและหัวหนาฝาย
บริหารในเวลาเดียวกัน นอกเหนือจากน้ันนายกเทศมนตรีในมลรัฐ 12 แหงจากทั้งหมด 13 แหงน้ัน
มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน13 

การจัดโครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจําแนกออกไดเปน 4 รูปแบบ
หลัก ดังน้ี14 

 
8.1.2.1 การปกครองทองถิน่รูปแบบคณะบริหาร (Magistrat’s Constitution)  
รูปแบบน้ีมีการแบงหนาที่งานระหวางสภาทองถิ่นที่ไดรับเลือกจากประชาชนกับคณะ

บริหารที่เรียกวา Magistrat โดยสภาทองถ่ินหรือท่ีเรียกวา สภาประชุมเมือง (Town council 
meeting) เปนองคกรสูงสุดในเทศบาล สภาน้ีจะเลือกประธานของตน สภาทองถิ่นมีหนาที่ดูแลงาน
ทองถิ่นทั้งหลายยกเวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหเปนงานของฝายบริหาร 

ฝายบริหารไดแก คณะบริหารซึ่งทํางานในรูปคณะบุคคล ทําหนาที่ดูแลการบริหารงานของ
หนวยการปกครองทองถิ่น คณะบริหารน้ีประกอบดวยสมาชิกกิตติมศักด์ิจากสายวิชาชีพตางๆ 
ไดรับเลือกโดยสภาทองถิ่น คณะบริหารเปนองคกรบริหารของเมืองขึ้นตรงตอสภา และรับผิดชอบ
ในการนํานโยบายของสภาไปปฏิบัติ นายกเทศมนตรีซึ่งปจจุบันไดรับเลือกต้ังโดยตรงจาก
ประชาชน (เชน ใน Hesse) เปนประธานของคณะบริหาร แตไมไดเปนประธานของสภาทองถิ่น 
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8.1.2.2 การปกครองทองถิน่รูปแบบนายกเทศมนตรี (Mayoral constitution) 
การปกครองรูปแบบน้ีเปนระบบที่นายกเทศมนตรีเปนทั้งประมุขของฝายบริหารเทศบาล 

และเปนทั้งประธานสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนดวย แตเดิมนายกเทศมนตรี
ระบบน้ีไมไดมาจากการเลือกต้ังของประชาชน แตมาจากการเลือกต้ังของสภาเมือง อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันสวนใหญนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

ในสวนของเทศบาลที่มีประชากรกวา 15,000 คนขึ้นไป มีองคกรอีกองคกรหน่ึงอยูควบคู
ไปกับนายกเทศมนตรีและสภาทองถิ่น คือ คณะกรรมการเมือง (town board) คณะกรรมการน้ี
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีและผูชวยกิตติมศักด์ิ (ไมมีเงินเดือน) และเปนมืออาชีพทั้งหลาย 
คณะกรรมการเมืองน้ีมีหนาที่เตรียมการตัดสินใจใหกับสภาเมืองในสวนที่เกี่ยวกับแผนงบประมาณ 
ขอบัญญัติทองถิ่น การบริหารบุคคล แผนการเงิน แผนพัฒนาชุมชนเมือง การจัดเมืองใหม เปนตน 
นายกเทศมนตรียังตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองในเร่ืองเรงดวนดวย 

การใชระบบคณะกรรมการเมืองเชนน้ี สงผลใหรูปแบบน้ีคลายกับรูปแบบคณะบริหารมาก
ขึ้น แตนายกเทศมนตรียังมาจากการเลือกต้ังโดยตรง 

 
8.1.2.3 การปกครองทองถิน่รูปแบบสภาในเยอรมนีเหนือ (Northern Germany council 

constitution) 
การปกครองในรูปแบบน้ีมีลักษณะเดนคือ ใหมีผูนําการปกครองทองถิ่นสองคน คือ 

นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลหรือปลัดเมือง 
นายกเทศมนตรีเปนประธานสภาเมืองหรือเทศบาลและไดรับเลือกจากสภาใหดํารง

ตําแหนงดังกลาว นายกเทศมนตรีเปนตําแหนงเกียรติยศไดรับคาใชจายตอบแทนมากนอยขึ้นกับ
ขนาดของเทศบาล ในฐานะประธานสภาทองถิ่น นายกเทศมนตรีมีหนาที่เตรียมการและจัดประชุม
สภาทองถิ่น นอกจากน้ี ก็มีอํานาจในการนําระเบียบวิธีดําเนินการที่สภาทองถิ่นกําหนดไปใช เปน
ตัวแทนของสภาทองถิ่นในการประสานงานกับปลัดเทศบาล และดูแลการบริหารงานของปลัด   
เทศบาล นอกจากน้ียังมีอํานาจเรียกขอมูลหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการเทศบาลจากปลัดเทศบาลได
ทุกเวลา ในกรณีรีบดวนนายกเทศมนตรีและสมาชิกอีกคนหน่ึงของสภาทองถิ่นมีอํานาจตัดสินใจ
แทนสภาได นอกจากน้ี นายกเทศมนตรีเปนตัวแทนของสภาทองถิ่นในการติดตอกับภายนอก
เทศบาล 

 
8.1.2.4 การปกครองทองถิน่รูปแบบสภาของเยอรมนีใต 
การปกครองทองถ่ินรูปแบบน้ี ใชอยูในบาวาเรีย และในมลรัฐของเยอรมนีตะวันออกหลาย 

มลรัฐ รูปแบบนี้ใหอํานาจแกนายกเทศมนตรีอยางมาก โดยเปนองคกรของเทศบาลควบคูไปกับสภา
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เทศบาล ไดรับมอบภาวะผูนําสําคัญทั้งหมดเปนประธานสภาทองถิ่นโดยมีสิทธิออกเสียงเปน
ประมุขฝายบริหาร เปนตัวแทนและเปนผูแทนตามกฎหมายของเทศบาล 

สภาทองถิ่น เปนองคกรที่ ตัดสินใจในเ ร่ืองตางๆ  โดยสภาทองถิ่นประกอบดวย 
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งจากประชาชน สมาชิกสภาไมมีเงื่อนไขตองทําตาม
คําแนะนําหรือมอบหมายจากผูเลือกตนขึ้นมา สภาทองถิ่นรับผิดชอบกิจการเทศบาลทั้งหลาย 
ยกเวนแตเร่ืองท่ีเปนการมอบหมายใหนายกเทศมนตรีตามกฎหมายเปนการเฉพาะ 

 
8.2  องคประกอบของระบบการปกครองสวนทองถิ่น 
 
8.2.1 เกณฑการจัดตั้งและการยกฐานะ 
 

การจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันไมมีเกณฑการจัดต้ังที่แนนอนและครอบคลุมทั่ว
ประเทศ แตขึ้นอยูกับกฎหมายปกครองทองถิ่นของมลรัฐแตละมลรัฐและการพิจาณาของรัฐบาลมล
รัฐน้ันๆ และเน่ืองจากพื้นที่ขององคกรปกครองทองถิ่นทั้ง 2 ชั้นมีขนาดที่แตกตางกันมาก การยก
ฐานะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมมีการบัญญัติไวอยางชัดเจน 

อยางไรก็ตามการจัดต้ังองคกรปกครองใหมีสถานะเปนอําเภอและการจัดต้ังองคกร       
ปกครองระดับเทศบาลนั้นมักจะพิจาณาในแงของขนาดของพื้นที่และจํานวนประชากรดังนี ้

 
8.2.1.1 การจัดต้ังอําเภอ  
ดังที่ไดกลาวไปแลววา อําเภอเปนหนวยของการปกครองทองถิ่นที่อยูระดับรองลงมาจาก

รัฐบาลมลรัฐ การจัดต้ังหรือการแบงพื้นที่เปนอําเภอมาจากมลรัฐมีวัตถุประสงคเพื่อมาแบงเบา 
ภารกิจที่มลรัฐไมตองการดําเนินการและจัดทําภารกิจที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได (ในกรณี
ของอําเภอในเขตชนบท)  

อยางไรก็ตามในกรณีของอําเภอซึ่งอยูในเขตเมืองหรือเรียกงายๆ วานครน้ัน ไมมีความ
จําเปนในการมีองคกรปกครองระดับเทศบาล เนื่องจากมีศักยภาพและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดทํา
บริการตางๆ ดวยตนเอง ดังน้ันสามารถกลาวไดวา เกณฑการจัดต้ังอําเภอระหวางการเปนอําเภอท่ี
อยูในเขตชนบทกับอําเภอที่อยูในเขตเมืองนั้น ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่และจํานวนประชากรรวมถึง
ความเจริญในเขตพ้ืนท่ีน่ันเอง 

 
8.2.1.2 การจัดต้ังเทศบาล 
เทศบาลเปนหนวยของการปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะตางๆ

ในพื้นที ่การจัดตั้งเทศบาลขึ้นอยูกับกฎหมายของมลรัฐแตละแหง แตไมไดมีขอกําหนดอยางชัดเจน 
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อยางไรก็ตาม มีขอนาพิจารณาคือ เทศบาลในเยอรมันมีขนาดเล็กมาก ซึ่งเทศบาลที่มีขนาดเล็กน้ันมี
สถานะเปนเพียง เมือง (towns) เทาน้ัน ดังน้ันสามารถกลาวไดวาเกณฑการจัดต้ังของ เทศบาลและ
เมืองน้ันพิจารณาจากจํานวนประชากรน่ันเอง 

 
ตารางท่ี 8.1  จํานวนประชากรของเทศบาลในเยอรมันตะวันตกป ค.ศ.1968 และ 1987 
 

จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวนเทศบาล ป ค.ศ.1968 
(แหง) 

จํานวนเทศบาล ป ค.ศ.1987 
(แหง) 

� ตํ่ากวา 500 
� 500 – 2,000 
� 2,000 – 10,000 
� 10,000 – 50,000 
� 50,000 – 200,000 
� 200,000  ขึ้นไป 

10,760 
9,556 
3,275 
579 
85 
27 

715 
2,940 
2,698 
1,003 
117 
31 

รวม 24,282 8,504 
ท่ีมา: Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: Comparative Analysis of 

Advance Democracies (Edward Elger Limited: Hants), p. 254. 
 
 จากตารางดังกลาวจะสังเกตเห็นวาจํานวนของเทศบาลแมจะลดลงไปมาก แตเมื่อพิจารณา
จากจํานวนประชากรที่อยูภายในเขตเทศบาลน้ันๆ ก็จะพบวา เทศบาลที่มีประชากรเพียง 2,000 คน
ลงไปน้ันมีมากถึง 3,655 แหง ดังน้ันเทศบาลกวา 2,000 แหง ในเยอรมันตะวันตกจึงมีสถานะเปน
เพียงเมือง (towns) เทาน้ัน 15 
 
8.2.2 ภารกิจและอํานาจหนาที่ 
 

องคกรปกครองทองถ่ินในประเทศเยอรมนีทําหนาท่ีอยางกวางขวาง แตหนาที่เหลาน้ันมิใช
ตองทําไปตลอดทุกเร่ือง แตเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามความเชื่อของสังคมและแบบแผนทาง
เศรษฐกิจ ในแงกฎหมายแลว หนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นอาจแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
หนาที่ความรับผิดชอบโดยแท (หนาที่ที่กฎหมายบัญญัติ) และหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย 
 ภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันมีดังตอไปน้ี16 
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(1) หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถ่ินโดยแท 
หนาที่ในกลุมประเภทน้ี ถือเปนหนาที่ปกติธรรมดาที่หนวยการปกครองทองถิ่นตอง

ดําเนินการตามธรรมชาติงานของทองถิ่น หนาที่สวนน้ีอาจแบงออกเปน หนาที่ที่เลือกดําเนินการ 
กับหนาท่ีท่ีตองดําเนินการ ( voluntary and mandatory self – government tasks) 

(1.1) หนาที่ที่เลือกดําเนินการ 
หนาที่ที่เลือกดําเนินการไดตามความสนใจหรือสมัครใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

นั้นเปนหนาที่ที่ไมถูกบังคับใหตองปฏิบัติ เชน ทองถิ่นอาจสรางโรงมหรสพ พิพิธภัณฑ สนามกีฬา 
หรือหอประชุมเทศบาล หรือไมก็ได รัฐบาลมลรัฐไมมีสิทธิเขามาแทรกแซง 

(1.2) หนาท่ีท่ีตองดําเนินการ 
หนาที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการก็คือเร่ืองที่มีกฎหมายสหพันธหรือ

กฎหมายมลรัฐกําหนดใหตองกระทํา เชน ตองจัดหานํ้าและพลังงานใหประชาชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะดําเนินการอยางไรน้ันเปนเร่ืองของตน ไมวาจะจัดหาเองหรือจางเหมาดําเนินการ แต
ตองทําใหแนใจวาประชาชนมีน้ําและพลังงาน หนาท่ีท่ีตองดําเนินการท่ีสําคัญ ไดแก 

- การจัดใหมีน้ําประปา ไฟฟา ความรอน แกส 
- การจัดใหมีบริการบําบัดน้ําเสียและกําจัดสิ่งปฏิกูล 
- การวางผังเทศบาลโดยกําหนดวาเขตใดเปนเขตท่ีอยูอาศัย เขตการพาณิชย และเขตอ่ืนๆ 

(ผังการใชประโยชนจากที่ดิน) ทั้งนี้ หนาที่ของการวางผังเมืองคือ ควบคุมพัฒนาการ
ของการกระจัดกระจายและใชประโยชนจากที่ดิน การกําหนดเขตพื้นที่ การกอสราง 
การพัฒนาท่ีดิน การกําหนดแหลงเพาะปลูก และการกําหนดมาตรการประสานระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในเร่ืองการกอสราง การทําผังการใชที่ดินและดูแลแบบแปลนการ
กอสราง 

- การกําหนดนโยบายที่ดิน ซึ่งรวมไปถึงเร่ืองของโฉนดที่ดิน และกระบวนการซื้อขาย
ถายโอน โดยหลักการแลว เจาของที่ดินมีสิทธิที่จะกอสรางในที่ดินของตน อยางไรก็ดี 
สิทธิน้ีถูกจํากัดหากเปนไปเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระเบียบในการกอสราง
ภายในเทศบาล เทศบาลอาจกําหนดใหมีการบังคับซื้อที่ดินเอกชนบางรายไดตาม
โครงการกอสรางสาธารณะสําคัญ 

- การกอสรางและบํารุงรักษาถนนทองถิ่น พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และฌาปนสถาน 
- การกอสรางและดําเนินกิจการกีฬาและสังคม 
- การดําเนินกิจการทางวัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการกอสรางหรือ
บํารุงรักษาดวยตนเอง หรือสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษาเอกชน 

- การกอสรางและดําเนินกจิการโรงพยาบาลและบานผูสงูอายุ 
- การขนสงสาธารณะในทองถิ่น 
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- การกอสรางและบํารุงรักษาโรงเรียน 
- การดําเนินกิจการหนวยปองกันและเผชิญอัคคีภัย 
- การสงเสริมเศรษฐกิจ 

 
(2) หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถ่ินที่ไดรับมอบหมาย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบหมายจากสหพันธและมลรัฐตามกฎหมายใหดําเนิน

กิจการของหนวยปกครองระดับสูงขึ้นไป โดยเฉพาะในเร่ืองงานทะเบียนราษฎรตางๆ โดยมลรัฐ
ควบคุมและสงเสริมการดําเนินการสวนน้ีผานการกํากับดูแล  แนะนํา หรืออาศัยผูเชี่ยวชาญ
สนับสนุน 
 กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบจากหนวยการปกครองระดับสูง ไดแก 

- ความมั่นคงทั่วไป 
- สัญชาติ การลงทะเบียน หนังสือเดินทาง 
- สํานักงานนายทะเบียนและสถานภาพการเปนพลเมือง 
- กิจการพาณิชย 
- การกอสราง 
- การดูแลสุขภาพ งานสัตวแพทย 
- การจราจรทางถนน 
- การลงทะเบียนยานยนตและภาษียานยนต 
- การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ําและการเพาะปลูกบนที่ดิน 
- การเลือกต้ังสภาระดับสหพันธรัฐและมลรัฐ 
- กิจการสังคม การดูแลผูเยาว 
- การปกปองและบํารุงรักษาอนุสาวรียทางประวัติศาสตร 
- งานสถิต ิ
- ปาไมและการประมง 
การจัดสรรหนาที่และความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอํานาจที่ของ

แตละมลรัฐจะกําหนด เน่ืองจากความแตกตางทางดานกฎหมายของแตละมลรัฐ อาจทําใหภารกิจ
หนาที่บางอยางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกันไปดวย 

อยางไรก็ตาม ภารกิจหนาที่ของการปกครองแตละระดับชั้น คือ รัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาล
มลรัฐ และรัฐบาลทองถิ่น สามารถแบงไดตามตารางตอไปนี ้
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ตารางท่ี 8.2  การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางรัฐบาลแตละระดับ17 
 

องคกรปกครอง หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
 
 

รัฐบาลสหพันธรัฐ 

� สวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานบํานาญการประกัน
วางงาน 

� กิจการกลาโหม 
� การตางประเทศ 
� การคมนาคมขนสง 
� การจัดระบบการเงิน 
� การสงเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม 
� การวิจัย (ศูนยวิจัยแหงชาต)ิ 

 
 

รัฐบาลมลรัฐ 

� โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
� กิจการตํารวจ 
� การบริหารงานยุติธรรม 
� บริการสาธารณสุข 
� การสงเสริมวัฒนธรรม 
� การเคหะ 

 
 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

� การจัดหานํ้าและพลังงาน 
� การกําจัดขยะ 
� การจัดระบบระบายน้ํา 
� ความชวยเหลือทางสังคม 
� การออกใบอนุญาตกอสราง 
� ระบบการลงทะเบียน 

 
 จากตารางดังกลาวพิจารณาไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่เกี่ยวกับทุกเร่ืองที่
เกี่ยวของโดยตรงกับชุมชนทองถิ่นและพลเมืองแตละคนในเขตพื้นที่ของตนหากแตเปนภารกิจที่ไม
ตองใชงบประมาณมากนักและเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดโดย
ลําพัง ในขณะที่มลรัฐรับผิดชอบในดานการบริการสาธารณะที่มีขนาดใหญกวาและตองใชการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรมากกวา และในสวนของรัฐบาลสหพันธรัฐน้ันก็
รับผิดชอบในภารกิจท่ีเปนภารกิจโดยรวมของประเทศ 
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8.2.3  แหลงท่ีมาแหงรายไดและระบบการคลัง 
 
8.2.3.1 แหลงที่มาแหงรายได 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศเยอรมัน มีรายไดจากแหลงตาง ๆ ดังน้ี 
(1) ภาษ ี
ระบบภาษีของประเทศเยอรมนี คอนขางซับซอนเน่ืองจากเยอรมนีเปนเปนประเทศ       

สหพันธรัฐ ดังน้ันรายไดจากภาษีจึงตองถูกแบงออกเปนภาษี 3 ระดับ คือภาษีที่รัฐบาลกลางเก็บ  
ภาษีที่มลรัฐเก็บ ภาษีที่ทองถิ่นเก็บ นอกจากนี้ยังมีภาษีบางประเภทที่รัฐบาลกลางและมลรัฐเก็บแลว
จัดสรรแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกดวย 

สัดสวนภาษีที่รัฐบาลทั้ง 3 ระดับเก็บจากประชาชน สามารถแบงไดดังนี ้
 

ตารางท่ี 8.3   สัดสวนการจัดเก็บภาษี 18 
 

ระดับของรัฐบาล สัดสวนภาษีท่ีจัดเก็บ คิด
เปน (%) 

สหพันธรัฐ 71 
มลรัฐ 22 

องคกรปกครองสวนทองถิน่ 7 

 
จากตารางขางตนจะเห็นวา ถึงแมเยอรมันจะมีระบบภาษีที่ซับซอน แตสัดสวนการจัดเก็บ

ภาษียังขาดความสมดุล กลาวคือ รัฐบาลกลางมีสัดสวนสูงในการจัดเก็บภาษีถึงรอยละ 71 เปน
อัตราสวนที่มากกวาภาษีที่รัฐบาลมลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บไดรวมกันเสียอีก คือ 
เพียงรอยละ 29 เทาน้ัน  อยางไรก็ตามหากนําตัวเลขดังกลาวน้ีไปเปรียบเทียบประเทศตาง ๆ ใน
ยุโรปจะพบวา เยอรมันมีสัดสวนที่คอนขางสูงมากในเชิงสัมพัทธ เชนประเทศออสเตรีย ที่มลรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บภาษีรวมกันมีเพียง รอยละ 19  หรือ ประเทศฮังการี ที ่  
องคกรปกครองสวนทองถิน่จัดเก็บภาษเีพียงรอยละ 9 เทาน้ัน19 

จากภาษี 7 เปอรเซ็นตที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บได สามารถแบงประเภทของภาษี
ไดเปน 3 ประเภท คือ 

1) ภาษีที่ถูกกําหนดอัตราและฐานภาษีโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ภาษีธุรกิจ
ทองถิ่น,  ภาษีรายไดสวนบุคคล,  ภาษีอสังหาริมทรัพย เปนตน โดยภาษีประเภทนี้คิด
เปนรอยละ 1 ของภาษีทั้งหมด 
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2) ภาษีที่ถูกกําหนดอัตราโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ภาษีรายไดจากธุรกิจ  ภาษี
รายไดจากเงินทุน เปนตน โดยภาษีประเภทน้ีคิดเปนรอยละ 25 ของภาษีทั้งหมด 

3) รายไดท่ีไดรับจากการแบง แตตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยภาษีประเภทน้ีคิดเปนรอยละ 47 ของภาษีทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 8.4   รอยละของประเภทของภาษีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ 
 

ประเภทของภาษีที่องคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ไดรับ 

รอยละ 

ภาษีท่ีถูกกําหนดอัตราและฐานภาษโีดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1 

ภาษีท่ีถูกกําหนดอัตราโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 52 
รายไดท่ีไดรับจากการแบง 47 

 
จะเห็นไดวา รายไดหลกัจากภาษขีององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรายไดท่ีไดจากภาษีที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูกําหนดอัตราภาษีเอง สําหรับภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูกําหนดทั้งอัตราและฐานภาษีมีเพียงรอยละ 1 เทาน้ัน 

ประเภทของภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บได  มีดังตอไปน้ี 
- ภาษีคาจางและเงินเดือน 
- ภาษีรายไดบุคคลธรรมดา 
- ภาษีผูประกอบการ 
- ภาษีที่นายจางหักจากลูกจางโดยตรง 
- ภาษีที่เก็บจากดอกเบี้ย 
- ภาษีอสงัหาริมทรัพย 
- ภาษีโอนทรัพยสนิ 
- ภาษีเคร่ืองด่ืม 
- ภาษีการบันเทิง 
- ภาษีสุนัข 
- ภาษีอื่น ๆ 
ภาษีที่สรางรายไดหลักใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็คือ ภาษีที่นายจางหักจากลูกจาง

โดยตรง  ภาษีโอนทรัพยสิน  ภาษีคาจางและเงินเดือน ภาษีรายไดบุคคลธรรมดา  ซึ่งภาษีทั้ง 4 
ประเภทนี้สรางรายไดมากถึงรอยละ 80 จากรายไดทั้งหมด 
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(2) เงินอุดหนุนเพื่อความเทาเทียมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนเงินที่รัฐบาลมลรัฐใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อสรางใหเกิด

ความเสมอภาคแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เน่ืองจากบางพื้นที่ไมมีทรัพยากรธรรมชาติและ
ไมใชเขตเศรษฐกิจ หรือ มีความหนาแนนของประชากรตํ่า ดังน้ัน เพื่อลดขอไดเปรียบเสียเปรียบ
ดังกลาว มลรัฐจึงตองจัดสรรเงินอุดหนุนให 

การใหเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนเร่ืองของแตละมลรัฐวาแตละ    
มลรัฐจะมีวิธีการ สูตรการคํานวณ หรือหลักเกณฑใดๆ ในการใหที่ไมเหมือนกัน  โดยที่รัฐบาล
กลางจะเขาไปแทรกแซงกิจการภายในของแตละมลรัฐไมได อยางไรก็ตาม รัฐบาลกลางก็อาจเขาไป
ชวยเหลือหรือสนับสนุนการเงินแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยทางออมได โดยรัฐบาลกลางจะ
มีระบบในการใหเงินอุดหนุนแตละมลรัฐ ซึ่งมลรัฐอาจนําเงินอุดหนุนที่ไดจากรัฐบาลกลางไปให
เปนเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ก็ได 

ประเภทของเงินท่ีมลรัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน มี 2 ประเภท ไดแก  
(2.1)  เงินอุดหนุนท่ัวไป โดยจะคํานวณจากพื้นฐานของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เชน ศักยภาพทางการเงิน  ขนาดของพื้นที่  ภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บได เปนตน  
และ  

(2.2)  เงินอุดหนุนเฉพาะเจาะจง เปนเงินอุดหนุนที่มลรัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยระบุวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําเงินดังกลาวไปทําอะไร เชน สรางถนน  สราง
โรงเรียน  สรางโรงพยาบาล  สรางระบบปองกันอัคคีภัย เปนตน20 

(3) เงินกูหรือเงินยืมตาง ๆ 
เงินกูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกูยืมไดจากแหลงเงินตางๆ ตองอยูภายใตเงื่อนไขที่

กฎหมายกําหนดไวเทานั้นซึ่งไดแก 
(3.1) กูในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันๆ ไมสามารถจะหาแหลงเงินจากที่อ่ืนๆ 

ไดอีกแลว หรือ ไมมีเงินในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเลย 
(3.2) เงินที่กูมาน้ันตองนําไปใชเพื่อการลงทุนหรือสนับสนุนใหเกิดการลงทุนเทาน้ัน และ

หามมิใหกูเงินเพื่อนําไปชําระหนี้สินตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3.3) การกูยืมเงินจะตองประกาศใหสาธารณะรับทราบ 

(3.4) การกูเงินเฉพาะรายตองเขาเงื่อนไขตามที่กฎหมายวาดวยการเติบโตและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจกําหนด 

(3.5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน หรือมิฉะน้ันก็ตองไดรับการ
ประกันจากเอกสิทธอยางอื่นๆ 

จะเห็นไดวา เยอรมันมีกฎหมายที่คอนขางรัดกุมในการที่จะอนุญาตใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกูยืมเงินได เพราะหากปลอยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกูเงินไดงายแลว  จะทํา
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ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดความกระตือรือรนในการหารายไดจากแหลงตางๆ และเปนการ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดระเบียบวินัยทางการคลัง ซึ่งอาจสงผลตอระบบ
เศรษฐกิจภาพรวมได  

 
8.2.3.2 ระบบการคลัง 
ดวยความเขมงวดทางการเงินของเยอรมันที่ไมเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถกูยืมเงินได ดังน้ัน จึงทําใหระบบการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหน้ีสินที่
คอนขางตํ่า ดังรายละเอียดตามแผนภูมิขางลาง 

 
แผนภูมิท่ี 8.2   ภาวะหนี้สินของรัฐบาลระดับตาง ๆ 
 

 
 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสัดสวนภาระหน้ีสินนอยกวารัฐบาล
สหพันธและมลรัฐเปนอยางมาก ปจจุบันปญหาเร่ืองภาระหน้ีสินของรัฐบาลในระดับมลรัฐและ
สหพันธรัฐกําลังกลายเปนปญหาใหญที่รัฐบาลเยอรมันตองแกไขอยางรีบดวน 

ระบบการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเยอรมัน สวนใหญถูกกําหนดคลายๆ กัน
ในแตละมลรัฐ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี ้

(1) องคกรปกครองสวนทองถิน่จะตองจัดทํางบประมาณเปนรายป 
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําแผนการใชจายเงินทุก 2 ป โดยแผนการใช

จายเงินจะตองประกอบไปดวย 
- แผนงบประมาณ ซึ่งมีทั้งประมาณการรายจายและประมาณการรายรับ 
- แผนการลงทุน และแผนการกูเงินในกรณีจําเปน 
- แผนการชําระหนี้สิน 
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- อัตราคาธรรมเนียมและภาษีตางๆ ที่จะมีการแกไขในทุกปงบประมาณ 
- ตัวเลขสรุปจํานวนเงินสดสูงสุดที่มีอยู 
- องคกรปกครองสวนทองถิน่ตางๆ ตองใชปปฏิทินเปนปงบประมาณ 
รายละเอียดของงบประมาณแตละปจะตองประกอบไปดวย 
1) ประมาณการรายรับ 
2) ประมาณการรายจาย 
3) ประมาณการหนี้สิ้น 
4) งบประมาณจะตองแบงออกเปนหมวดหมูอยางชัดเจน เชน หมวดคาจางเงินเดือน  
หมวดคาตอบแทน  หมวดเงินออม เปนตน 

5) ตองเปนงบประมาณแบบสมดุลเทานั้น 
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ประกอบไปดวย 
1) รายจายเพื่อการสาธารณสุขทองถิ่น 
2) รายจายเพื่อการกีฬาและสันทนาการ 
3) รายจายเพื่อสรางสาธารณูปโภคตางๆ เชน โรงเรียน  ถนน  อาคารสงเคราะห และ
บริการชุมชนตางๆ เปนตน 

4) รายจายเพือ่การบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
5) รายจายประเภทคาจาง เงินเดือน และคาตอบแทนของบุคลากร 
ในบรรดารายจายทั้งหมดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รายจายประเภทคาจางเงินเดือน

ของบุคลากรมีมากที่สุดคือ มากกวารอยละ 3021 
เม่ือนําภาพรวมท้ังหมดของรายจายของภาครัฐบาลเยอรมันมาประมวลดูจะไดภาพดังน้ี  

 
แผนภูมิท่ี 8.3  สัดสวนรายจายของรัฐบาลเยอรมัน 
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จากแผนภาพ จะเห็นไดวา รายจายสวนใหญจะตกอยูที่รัฐบาลมลรัฐ  ซึ่งมากกวารัฐบาล
กลางเพียงเล็กนอย ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายจายคิดเปนรอยละ 26.3 ของรายจาย
ของภาครัฐทั้งหมด  ไมแตกตางมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับรายจายของรัฐบาลกลางและมลรัฐ  แต
หากนํามาเปรียบเทียบกับไทยแลว พบวามีความแตกตางกันอยางมาก เน่ืองจากสัดสวนรายจาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยเทียบไมไดกับรายจายของรัฐบาลกลาง รายจายของ
รัฐบาลกลางมีมากกวารายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงรวมกันหลายเทาตัว 
(ประมาณ 1สวน: 9 สวน) เหตุเพราะวาประเทศไทยมิไดใหบทบาทในการ “ใหบริการสาธารณะ” 
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่ควร แตในทางกลับกันกลับเนนที่บทบาทของราชการสวน    
ภูมิภาคแทน แตสําหรับในประเทศเยอรมัน บทบาทในการใหบริการสาธารณะเปนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมกับรัฐบาลมลรัฐ ซึ่งดูไดจากสัดสวนรายจายที่ไรเรี่ยกันมาก 

กลาวโดยสรุป สถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเยอรมันไดรับการ 
ปกปองโดยรัฐบาลสหพันธและรัฐบาลมลรัฐ โดยมีกฎหมายกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ 
ไวมากมาย เพื่อไมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางภาระหน้ีสินมากเกินไป  อีกทั้งยังกําหนด
ไมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลอีกดวย 
 
8.2.4  ระบบการบริหารงานบุคคล 
 

ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี องคกรปกครองแตละระดับตางมีอํานาจหนาที่ความรับ   
ผิดชอบการบริหารจัดการภารกิจในขอบขายความรับผิดชอบของตนเอง โดยแตละระดับตางก็ม ี
“ขาราชการของรัฐ” เพื่อทําหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ขององคกรปกครองระดับน้ันๆ ทั้งนี ้ 
ขาราชการของรัฐแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ22 
 ประเภทแรก มีฐานะเปนขาราชการ (civil servants/Beamten) ทั้งน้ีแบงออกเปน 4 ประเภท
ยอยๆ คือ ขาราชการระดับสูง ขาราชการระดับผูบริหาร ขาราชการระดับปลัดและเสมียน และ
ขาราชการทั่วไป ทั้งนี้การเลื่อนตําแหนงสามารถกระทําไดภายในหนวยงานที่ผูนั้นสังกัด 
 ประเภทท่ีสอง มีฐานะเปนลูกจาง (employees / Angestellte)  
 และประเภทที่สาม มีฐานะเปนพนักงาน (workers/ Arbeiter)  
 ในสามประเภทน้ันขาราชการมีสถานภาพสูงที่สุด เพราะสามารถดํารงสถานะน้ีตลอดชีวิต
และไดรับเงินบํานาญเมื่อเกษียรอายุราชการทั้งน้ีสัดสวนของขาราชการในระดับตางๆ สามารถ
แสดงไดดังนี ้
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ตารางท่ี 8.5  สัดสวนของขาราชการในแตละระดับ ป ค.ศ.1991 – 1993 
 
ระดับชั้นขององคกรปกครอง 1991 1992 1993 
� สหพันธรัฐ 
� มลรัฐ 
� ทองถิ่น 

652,000 
2,572,000 
1,995,900 

624,700 
2,531,300 
2,015,200 

602,900 
2,511,100 
1,883,800 

ท่ีมา: Federal Statistical Office จาก Managing Across Level of Government ; Germany  
         (www.oecd.org) 
  

จากตารางดังกลาวพิจารณาไดวา ขาราชการของรัฐบาลสหพันธรัฐน้ันมีจํานวนนอยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับขาราชการของมลรัฐและทองถิ่นที่มีจํานวนถึงรอยละ 40 และรอยละ 30 
ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากประเทศไทยเปนอยางยิ่งที่ขาราชการของสวนกลางมีมากที่สุด 
 ในป ค.ศ.1992 ประชากรกวา 6.7 ลานคนในประเทศเยอรมันเปนลูกจางของรัฐบาล     
สหพันธ มลรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในจํานวนดังกลาวน้ีประมาณ 5 ลานคนอยูใน
เยอรมันตะวันตกและ 1.6 ลานคนอยูในเยอรมันตะวันออก ทั้งน้ีเปนลูกจางของมลรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกวา 4.5 ลานคน สิ่งนี้แสดงใหเห็นไดอยางหนึ่งวาขาราชการหรือพนักงานของ
รัฐนั้นมีบทบาทและสถานภาพทางสังคมสูงมากในประเทศเยอรมัน23 

แมวาจะรับผิดชอบงานในแตละระดับแตกตางกันไป แตสถานะของขาราชการทุกระดับชั้น
การปกครองอยูภายใตกฎหมายฉบับเดียวกันคือกฎหมายของสหพันธรัฐ ท่ีเรียกวา Public Law ทั้งนี้
ในสวนของลูกจางและพนักงาน กําหนดไวในกฎหมายการจางงาน (Private Law Contracts) 
นอกจากนี้ในสวนของการจายคาจางและคาตอบแทนก็ตองเปนไปตามกฎหมายสหพันธรัฐอีกดวย 

ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกฎหมายน้ีโดยตรงคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวง  
กิจการภายในของสหพันธรัฐ ซึ่งถือวาเปนการควบคุมอํานาจอยางเด็ดขาดภายใตกฎหมายน้ี ทั้งนี้
กฎหมายฉบับน้ี (Public Law) จะใหหลักการวาจางเงินเดือนรวมถึงการใหบําเหน็จแกลูกจางและ
พนักงาน  

อยางไรก็ตามในสวนของการควบคุมดูแลและการบริหารงานบุคคลของแตละระดับ ก็เปน
อํานาจหนาที่ที่องคกรปกครองแตละระดับเปนผูดําเนินการไดโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นน้ันก็ไดรับการรับรองความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานอํานาจในการ
บริหารงานบุคคล (Personal sovereignty) ไวในกฎหมายพื้นฐาน น่ันแสดงใหเห็นวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการเลือก การบรรจุ การสงเสริมความกาวหนา และการถอดถอนให
พนักงานพนจากตําแหนงน่ันเอง 
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รัฐบาลสหพันธ

มลรัฐ

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

8.2.5   ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น 
 

สืบเน่ืองมาจากประเทศเยอรมันเปนสหพันธรัฐ ดังน้ัน ความสัมพันธทางการบริหาร
ระหวางระดับของรัฐบาลจึงแยกไดออกเปน 3 สวน คือ ระดับสหพันธรัฐ  ระดับมลรัฐ และระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งอธิบายไดตามแผนภาพดังนี ้

 
แผนภาพท่ี 8.4  ความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธ มลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:   หมายถึง  ความสัมพันธโดยตรง 
   หมายถึง  ความสัมพันธโดยออม 

 
จากแผนภาพขางตนแสดงใหเห็นวารัฐบาลระดับสหพันธมีความสัมพันธกับองคกร       

ปกครองสวนทองถิ่นโดยทางออมเทาน้ัน  แตจะมีความสัมพันธทางตรงตอรัฐบาลมลรัฐ  ใน
ขณะเดียวกันมลรัฐก็มีบทบาทหนาที่ในการควบคุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง 
 ความสัมพันธในลักษณะน้ีจะไมปรากฏใหเห็นในประเทศที่มีรูปแบบรัฐเด่ียวอยางเชน
ประเทศอังกฤษ ญ่ีปุน เกาหลีใต หรือประเทศไทย แตจะเปนความสัมพันธรูปแบบเฉพาะที่เกิด
ขึ้นกับประเทศที่ใชรูปแบบรัฐรวมหรือสหพันธรัฐเทานั้น เชน สหรัฐอเมริกา เปนตน ความสัมพันธ
ลักษณะน้ีไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญที่กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนสวน
หน่ึงของมลรัฐ24 

ตามมาตรา 28 แหงกฎหมาย Basic Law (กฎหมายรัฐธรรมนูญ) ไดกําหนดใหองคกร   
ปกครองสวนทองถิ่นอยูในความรับผิดชอบของมลรัฐ โดยทีแ่ตละมลรัฐจะตองทําตามหลักการแหง
ความเปนประชาธิปไตย หลักของสาธารณรัฐ และหลักนิติรัฐ25 

มาตรา 28 (1)  กําหนดใหรัฐบาลมลรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาซึ่งเปน
ผูแทนของปวงชน  โดยมาจากการเลือกตั้งที่เปนการทั่วไป  เปนอิสระ เสมอภาคและเทาเทียม 
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มาตรา 28 (2)  ไดประกันความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะมีสิทธิใน
การจัดการกิจการที่อยูในความรับผิดชอบของตนได แตทั้งน้ีตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  
รวมถึงสิทธิท่ีจะปกครองตนเอง และสิทธิที่จะจัดการระบบการเงินของตัวเองอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวารัฐบาลระดับสหพันธจะไมมีสวนเกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพราะยังมีเร่ืองบางเร่ืองที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของสหพันธ
กําหนดใหทองถิ่นตองปฏิบัติตามขอกําหนด คําสั่ง หรือมาตรฐานของสหพันธในเร่ืองที่สําคัญๆ  
เชน เร่ืองภาษขีององคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนตน 

กิจการที่รัฐบาลสหพันธ กับ มลรัฐตองทํารวมกัน 
 รัฐบาลสหพันธกับมลรัฐ ตองรวมมือกันในกิจการตางๆ ดังตอไปน้ี 

- สวัสดิการสังคม 
- กฎระเบียบและหลักเกณฑวาดวยการศึกษา และการฝกอบรม 
- การโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
- ทรัพยากรแหงชาติและวิถีการผลิต 
- การปกปองระบบเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- การเกษตรระดับชาติ 
- อาหารและการปศุสัตวระดับชาติ 
- การจราจร 
- การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
งานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากน้ี เปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่

จะตองรวมมือกันทํากับมลรัฐ 
 ตามกฎหมายของสหพันธรัฐ  ยังไดกําหนดใหมลรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความสัมพันธกันอีกดานก็คือ การอนุญาตใหมลรัฐสามารถถายโอนงานหรือกิจการบางอยางใหแก    
องคกรปกครองสวนทองถิน่ตางๆ ทําแทนตนได ซึ่งมีรายการดังตอไปนี้ 

1) ความมั่นคงทั่วไป 
2) งานทะเบียน  และหนังสือเดินทางตาง ๆ 
3) สํานักทะเบียนและสถานะของความเปนพลเมือง 
4) กิจการพาณิชย 
5) กิจการกอสราง 
6) การสาธารณสุขและการสัตวแพทย 
7) การจราจรทางบก 
8) งานทะเบียนและภาษีรถยนต 
9) การควบคุมการใชน้ําและการใชที่ดิน 
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10) การจัดการเลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐ และระดับมลรัฐ 
11) กิจการสังคมและเยาวชน 
12) การรักษาไวซึง่อนุสรณทางประวัติศาสตร 
13) งานสถิติตาง ๆ  

 สําหรับความสัมพันธดานอ่ืนๆ ที่มลรัฐมีโดยตรงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน  
ขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละมลรัฐเอง  ตัวอยาง เชน  มลรัฐบาวาเลีย  ที่มีกฎหมาย  Local 
Government26 ไดกําหนดความสัมพันธระหวางมลรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไววาใหมลรัฐ
มีหนาท่ีดังน้ี27 

1) สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) ปกปององคกรปกครองสวนทองถิ่นของตน 
3) ทําความเขาใจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาระหนาที่ตางๆ ของตน 
4) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจตางๆ ตามที่
ตนไดกระทําลงไป 

กระทรวงที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มิไดเหมือนกันในทุก
รัฐ  ตัวอยาง ในมลรัฐบาวาเลียกระทรวงที่กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็คือ กระทรวง
กิจการภายใน 

นอกจากน้ี ความสัมพันธระหวางมลรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังสามารถแบงได
ออกเปนสองดานใหญๆ คือ ความสัมพันธในแงการตรวจสอบทางราชการ กับความสัมพันธในแง
กาควบคุมการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งจะไดอธิบายในหัวขอตอไป 
 
8.2.6 การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 
 การตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเยอรมัน  มีการ
กําหนดรายละเอียดใหแตละมลรัฐทําหนาที่ในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตัวเอง 
โดยในท่ีน้ีจะยกตัวอยางการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในรัฐบาวาเลีย28 
 ตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดกําหนดวิธีการตรวจสอบไว ดังน้ี 

(1) การตรวจสอบโดยกฎหมาย คือ การตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนกรณี
ทั่วไป  เปนมาตรการที่มลรัฐใชบังคับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติตามคําสั่งของตน  การ
ตรวจสอบประเภทน้ี ไดแก  

(1.1) สิทธิในการเรียกดูขอมูลตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเมื่อรัฐบาลมล
รัฐขอดูขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองนําเสนอขอมูลน้ันตอมลรัฐ 
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(1.2) การสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ หากเห็นวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมยอมปฏิบัติตามกฎหมาย มลรัฐสามารถออกคําสั่งให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามได ทั้งน้ีตองเปนคําสั่งที่ไมละเมิดตอ
กฎหมาย 

(1.3) การปฏิบัติแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบเน่ืองมาจากประการขางตน หาก 
มลรัฐมีคําสั่งแลว แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมปฏิบัติตาม มลรัฐมีอํานาจ
โดยชอบธรรมท่ีจะปฏิบัติหรือกระทําการแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(1.4) การแตงต้ังผูปฏิบัติราชการแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการใหบุคลากร
ของมลรัฐลงไปทําหนาที่แทนบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีขึ้น
ก็ตอเม่ือเขาหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1.5) เม่ือผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีโดยผิดกฎหมาย อันเปน
ผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสียหายและ/หรือไมสามารถทํางานตอไปได  
มลรัฐมีอํานาจสั่งใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําการแกไข
จนกระทั่งสิ่งผิดกฎหมายเหลานั้นสิ้นสุดลง 

(1.6) ถาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมปฏิบัติตาม โดยอางเหตุผลทาง
กฎหมาย มลรัฐสามารถแตงตั้งผูชวยเพื่อการปฏิบัติราชการใหถูกตองตามกฎหมาย 
เขามาในองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ ได โดยมีหนาที่ลงไปแกไขสิ่งที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทําผิดกฎหมาย 

(1.7) นอกจากน้ีแลว มลรัฐสามารถถอดถอนและยุบสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมไดอีกดวย 

(2)  การตรวจสอบโดยผูชํานาญการ  เปนการตรวจสอบในกรณีพิเศษ  ซึ่งมาตรการที่มลรัฐ
จะแตงต้ังผูชํานาญการพิเศษขึ้นมา เพื่อใหคําแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปฏิบัติ
ราชการ โดยเฉพาะงานที่ทองถิ่นไดรับมอบหมายจากรัฐบาลมลรัฐใหดําเนินการแทน29  อยางไรก็
ตาม ผูชํานาญการที่วานี้ก็ไมมีอํานาจในการบังคับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําตามแตอยางใด 
มีหนาที่เพียงใหคําแนะนําเทาน้ัน ประโยชนของการมีผูชํานาญการพิเศษก็คือ ผูชํานาญการจะชวย
แบงเบาภาระในการตรวจสอบการทํางานของมลรัฐไดสวนหน่ึง นอกจากน้ี    มลรัฐยังอาจแบง
พื้นที่ ใหผูชํานาญการตรวจสอบการปฏิบัติราชการแทนตนก็ได 
 
8.2.7 การควบคุมโดยราชการสวนกลาง 
 

เนื่องจากเยอรมันเปนสาธารณรัฐ  ดังน้ันรัฐบาลกลางจึงไมมีหนาที่โดยตรงในการควบคุม
องคกรปกครองสวนทองถิน่  มลรัฐกลับมีหนาที่ดังกลาวนี้แทน 
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กฎหมายที่ควบคุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นของเยอรมันมีต้ังแต รัฐธรรมนูญ  ธรรมนูญ
ของแตละมลรัฐ  และกลุมของกฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น  

 สําหรับกระทรวงที่ควบคุมการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรงก็คือ 
กระทรวงกิจการภายใน  และมีกระทรวงหลักอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนดใหเกี่ยวของ ซึ่งไดแก 

(1) กระทรวงกิจการภายใน 
ทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง ท้ังในดานงานปกครอง  

งานทะเบียน  กฎและระเบียบตางๆ ขอบังคับการประชุมสภา  รูปแบบการออกคําสั่งของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  การบริหารงานบุคคล  การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนตน 

กระทรวงกิจการภายในมีเขตพื้นที่ในการควบคุมแบงไปตามระดับ ต้ังแตระดับเขต ตอมา
เปน อําเภอ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายในเปนผูมีอํานาจกํากับดูแลสูงสุด 

(2) กระทรวงการคลัง 
ทําหนาที่เฉพาะตามที่กฎหมายฉบับตางๆ ระบุใหกระทรวงการคลังดูแล เชน การวางแผน

งบประมาณ  การจัดทําแผนการลงทุน  การประมาณรายได  การประมาณการรายรับ  การจัดเก็บ
ภาษีและการจัดการทรัพยสิน  การกูยืมเงินตางๆ  

(3) กระทรวงแรงงาน  ครอบครัว และกิจการสังคม 
ทําหนาที่ในการควบคุมองคกรปกครองทองถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ การใหสวัสดิการและ

สงเคราะหคนชรา  ดูแลสวัสดิการแรงงาน  กําหนดมาตรฐานการทํางานและคาจางขั้นตํ่าใหอยูใน
ขอบเขตและมาตรฐานเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังมีกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีก  
แตอยูในระดับตํ่า เชน กระทรวงการขนสง ท่ีดูแลเร่ืองมาตรฐานของถนน เปนตน 

กลาวโดยสรุปแลว การควบคุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากรัฐบาลระดับสหพันธรัฐมี
คอนขางนอย โดยสวนใหญเปนการควบคุมโดยทางออม และจะมีการระบุไวในกฎหมายฉบับ
สําคัญๆ เทาน้ัน เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินและภาษี  สวนหนาที่การ
ควบคุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรงน้ันเปนของรัฐบาลระดับมลรัฐ ซึ่งในแตละมลรัฐก็จะมี
ลักษณะการควบคุมแตกตางกันไป 
 
8.3 แนวโนมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต 
 
 สืบเน่ืองมาจากประเทศเยอรมัน มีประวัติศาสตรในดานการปกครองทองถิ่นของตัวเองมา
อยางยาวนาน โดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกับประเทศไทย ดังนั้นประสบการณในการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีมากตามไปดวย เยอรมันเคยมีการกระจายอํานาจอยางสูงสุด
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มาแลวในชวงปลายศตวรรษที่ 18 โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงตองเลี้ยงตนเอง  
ตอมาภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 การขยายตัวของเศรษฐกิจ  ประชากร และชุมชนมีมากขึ้น
หลายเทาตัว  การบริหารจัดการเมืองแบบเล้ียงตัวเองจึงทําไดยากขึ้นหากไมไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลมลรัฐ หรือรัฐบาลสหพันธ  ดังน้ัน ชวง 20 ปที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เยอรมันเร่ิมที่จะมีการปฏิรูปตนเอง  เชน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มาใชแบบเลือกตั้งผูบริหารโดยตรง เปนตน รัฐบาลระดับมลรัฐเร่ิมเขามามีบทบาทในการชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น ประสิทธิภาพและสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เริ่มถูกใหความสําคัญเปนลําดับแรก แทนที่ความเปนอิสระและความเปนประชาธิปไตย 
 ปจจุบันนับไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเยอรมันมุงเนนประสิทธิภาพในการ
ใหบริการสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ของตนพอใจ ระยะหลังเร่ิมมีการวิพากษวิจารณ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ  
 อาจกลาวไดวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ในเยอรมันตองปรับตัวอยางมาก ซึ่งมีแนวโนม
ในการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี ้

1) รูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยืดหยุน และเปนอิสระมากขึ้น  เพื่อให
รูปแบบเหมาะสมกับขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทั้งน้ี เพื่อให เกิด
ประสิทธิภาพภายในการใหบริการสาธารณะ 

2) การใหบริการสาธารณะจะถูกถายโอนไปใหเอกชนดําเนินการแทน เพราะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเยอรมัน ไมมีความสามารถทางดานการเงินเพียงพอในการ
ใหบริการเองท้ังหมด 

3) การจัดวิธีการบริหารภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหมีความทันสมัย โดยเฉพาะ
ในปจจุบันที่ยุโรปกําลังบูรณาการเขาดวยกัน  องคกรปกครองสวนทองถิน่ตองมีระบบ
การบริหารที่ทันสมัยพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  การถายโอนขอมูลของ
ทองถิ่นหน่ึงไปสูอีกทองถิ่นหน่ึงกลายเปนความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได เพื่อ
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนา 

4) ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีขนาดใหญขึ้น  ในขณะที่จํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง  ทั้งน้ีเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
อยูรอดได  และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางทั่วถึง 

5) รูปแบบความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับมลรัฐจะมีมากขึ้น เพราะความซับซอนของปญหาที่เกิดขึ้นใน
เยอรมัน  หนวยงานเพียงหนวยเดียวไมสามารถแกไขปญหาได  ซึ่งความรวมมืออาจจะ
ปรากฏออกมาหลายรูปแบบเชน การจัดต้ังบริษัทรวมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ระหวางทองถิ่น  การใหความชวยเหลือจากรัฐบาลกลางและมลรัฐ เปนตน 
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6) ระบบการทําบัญชีเดิมที่เนนการตรวจสอบและถูกตอง กําลังถูกเปลี่ยนใหมีความ
คลองตัวแบบเอกชน  เนนประสิทธิผลมากกวากฎระเบียบ 30  

แนวโนมดังกลาวน้ี ไมไดเกิดแตเฉพาะแตในเยอรมันเทาน้ัน หากแตกําลังกลายเปน
แนวโนมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วโลกอีกดวย  ซึ่งสําหรับประเทศเยอรมัน แนวโนมใน 
1) 4) 5) กําลังเปนที่นาสนใจและติดตามเปนอยางมา 
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