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บทที่ 8
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (The Federal Republic of Germany) เปนประเทศที่ตั้งอยูใจ
กลางทวีปยุโรป มีพื้นที่รวมทั้งประเทศ 347,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยมลรัฐ 16 แหง
เรียกวา Lander มีประชากรประมาณ 82 ลานคน1
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน หรือที่เรียกวา กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law)
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.1949 ไดกําหนดโครงสรางการบริหารราชการของประเทศดวยหลักการ
เบือ้ งตน 3 ประการคือ
- หลักการปกครองระดับมลรัฐ (Federal state) เปนหนวยการปกครองที่รับผิดชอบและ
มีอาํ นาจหนาทีใ่ นเขตพืน้ ทีม่ ลรัฐ
- หลักการปกครองตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Self - Government for local
authorities) คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่ นไดรับ การรับรองอํานาจอิสระในการ
บริหารจัดการภายในทองถิน่
- 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 แตงตั้งและปลดผูพิพากษาสหพันธ แตงตั้งและปลด
ขาราชการสหพันธและขาราชการทหาร ตรวจสอบการออกกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
ทั้งยังเปนผูเสนอชื่อผูสมควรเปนนายกสหพันธ (Federal Chancellor) หรือนายกรัฐมนตรี ตอสภา
ผูแทนราษฎร (Bundestag) 2 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติตําแหนงนี้มีอํานาจที่จํากัดมาก
(1.2) สภา ประกอบดวย 2 สวนคือ สภาผูแทนราษฎร (Bundestag) มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนทุกสี่ป มีหนา ที่หลัก ในการออกกฎหมาย เลื อกนายกสหพั นธ และตรวจสอบรั ฐบาล
ทํางานโดยผานกรรมาธิการชุดตางๆ และสวนที่สองคือ สภาตัวแทนมลรัฐ (Bundesrat) บทบาทของ
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สภาตัวแทนมลรัฐคือ การปกปองผลประโยชนของมลรัฐตางๆ ใหพนจากรัฐบาลสหพันธและสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกของสภามลรัฐไมใชตัวแทนซึ่งประชาชนในแตละมลรัฐเลือก แตเปนตัวแทน
ของรัฐบาลของมลรัฐนัน้ ๆ เชน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวา การกระทรวงตางๆ3
อยางไรก็ตามแตละมลรัฐมีสิทธิลงคะแนนไมเทากัน ขึ้นอยูกับขนาดของประชากรของแต
ละมลรัฐ โดยอาจจะมี 3 , 4 , 5 หรือ 6 คะแนน กฎหมายสหพันธกวากึ่งหนึ่งตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาตัวแทนมลรัฐ โดยเฉพาะกฎหมายซึ่งสงผลกระทบตอผลประโยชนสําคัญของมล
รัฐ เชน เรื่องที่กระทบตอการเงินหรือการบริหารของมลรัฐ เรื่องการแกไขธรรมนูญสหพันธ หาก
เปนกฎหมายอื่น สภาตัวแทนมลรัฐอาจคัดคานได แตหากสภาผูแทนราษฎรยืนยัน ก็ถือวากฎหมาย
นั้นผานโดยถูกตอง สภาตัวแทนมลรัฐมักปกปองผลประโยชนของมลรัฐมากกวาผลประโยชนของ
พรรคการเมือง4
(1.3) ฝายบริหาร ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ ทั้งนี้
กระทรวงตางๆมีหนาที่หลักคือการกําหนดนโยบาย ในสวนของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นตอง
อาศัยหนวยการปกครองอื่นๆ เชน เทศบาล เปนตน
(2) การปกครองระดับมลรัฐ (Lander) แตละมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญ สภา และฝายบริหาร
เปนของตนเอง สมาชิกของสภามลรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายใตระบบการ
เลือกตั้งที่แตกตางกันไปในแตละรัฐ และมีวาระ 4 หรือ 5 ปแตกตางกันไปอีกดวย5 ทั้งนี้มลรัฐเปน
ระดับที่เกี่ยวของกับหนวยการปกครองทองถิ่นเปนหลัก คือ มีอํานาจในการกําหนดกฎหมายทองถิ่น
ใชในมลรัฐของตน ซึ่งอํานาจนี้รวมไปถึงการกําหนดพื้นที่ของหนวยนั้นๆ ดวย (ยกเวนสามมลรัฐ
ซึ่งมีสถานะเปนนครหรือมหานคร อันไดแก Bremen Hamburg และ Berlin)
นอกเหนื อ จากนั้ น บางมลรั ฐ ยั ง แบ ง พื้ นที่ ข องตนออกเป น จั ง หวั ด (Regierungsbezirke)
ต า งๆ ซึ่ ง ระดั บ นี้ จั ด ตั้ ง เฉพาะในมลรั ฐ ที่ มี อ าณาเขตและจํ า นวนประชากรมากพอสมควร
เพราะฉะนั้นจึงมีเพียง 6 มลรัฐใหญๆ ในเยอรมันตะวันตกเทานั้น โดยมีจํานวนอยูระหวาง 3 – 7
แหง6 ระดับนี้เกิดจาก หลักการแบงอํานาจ ภายในมลรัฐ มีผูบริหารสูงสุดคือ Regierungspraesident
ซึ่ง อาจจะเทียบเท ากับ ผูวาราชการจั งหวั ดของไทย หากแต มี อํานาจที่แตกต างกันมากเนื่องจาก
ขาราชการและเจาหนาที่ไมไดเปนตัวแทนจากกระทรวงตางๆ หากอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
Regierungspraesident โดยตรง
ในสวนของมลรัฐที่มีอาณาเขตไมกวางนักจะมีเพียงรัฐบาลมลรัฐและกระทรวงตางๆ เพื่อ
การบริหารเพราะไมมีความจําเปนทางการปกครองที่จะตองแบงอํานาจไปยังอีกระดับหนึ่งซึ่งอยู
ระหวางรัฐบาลมลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทตางๆ7 และในสวนของนครและ
มหานครนั้นก็จะมีหนวยการปกครองที่เทียบเทากับเขตของกรุงเทพมหานครแทนที่การมีจังหวัด
ทัง้ นีเ้ ขตตางๆ ก็จะมีสภาเขต แตอาํ นาจของสภาเขตนีค้ อ นขางจํากัด
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(3) การปกครองสวนทองถิ่น เปนการปกครองแบบ 2 ชั้น (two - tier system) คือ อําเภอ
(Kreise) ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ อําเภอในเขตชนบท (Landkreis) และอําเภอซึ่งเปนนคร (Stadtkreis)
และชั้นที่สองคือ เทศบาล (Gemeinden)
การปกครองสวนทองถิน่ ในประเทศเยอรมันนัน้ มีลักษณะที่คลายคลึงกับการปกครองสวน
ทองถิ่นในประเทศสหพันธรัฐทั่วไป อาทิเชน ประเทศออสเตรเลีย ที่หนวยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีลักษณะภายในที่แตกตางหลากหลายอาทิ ขนาด วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภา
(บางมลรัฐ 4 ปและบางมลรัฐ 5 ป) รวมถึงอํานาจหนาที่ตางๆ ซึ่งความหลากหลายดังกลาวนี้สืบ
เนื่องมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูภายใตกฎหมายของแตละมลรัฐนั่นเอง
อยางไรก็ตาม การปกครองทองถิ่นในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดรับการรับรองหลัก
แหงการปกครองตนเองไวในกฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธรัฐ โดยในมาตรา 28 (2) ของกฎหมาย
พืน้ ฐานไดบญ
ั ญัตไิ ววา “ประชาชนตองมีสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งโดยตรง อยางเสรี
เสมอภาค และเปนการลงคะแนนลับ”8 ซึ่งหมายความวา ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกผูแทนของตน
เพือ่ มาบริหารจัดการภารกิจในทองถิน่
นอกเหนือจากนั้นกฎหมายพื้นฐานยังไดรับประกันอํานาจอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดย “ใหสิทธิและความรับผิดชอบในการจัดการภารกิจหนาที่ของตนเองที่อยูภายใตกรอบ
กฎหมายบัญญัต”ิ ทั้งนี้อํานาจหนาที่ที่เปนสิทธิความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
รัฐบาลสหพันธรัฐและมลรัฐไมสามารถลวงละเมิดได ไดแก9
- ความเป น อิ ส ระหรื อ อธิ ป ไตยด า นอํ า นาจในการบริ ห ารงานบุ ค คล (Personal
sovereignty) คื อ องค ก รปกครองส วนท องถิ่นมี สิ ทธิ ใ นการเลือก การบรรจุ การ
สงเสริมความกาวหนา และการถอดถอนใหพนักงานพนจากตําแหนง
- ความเปนอิสระหรื ออธิ ปไตยดา นองคกร (Organizational sovereignty) หมายถึ ง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสทิ ธิในการจัดองคการบริหารของตนเอง
- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานการวางแผน (Planning sovereignty) หมายถึง องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี อํ า นาจในการจั ด และวางแบบพื้ น ที่ ข องตนได เ อง โดย
รับผิดชอบในการวางผังพัฒนาเมือง (ผังการใชประโยชนจากที่ดินและผังการกอสราง)
- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานนิติบัญญัติ (Legislative sovereignty) คือ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ มีสิทธิใ์ นการออกระเบียบของตน
- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานการเงิน (Financial sovereignty) หมายถึง องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เปนผูร บั ผิดชอบในการจัดการรายไดและรายจายของตนเอง
- ความเปนอิสระหรืออธิปไตยดานการภาษีอากร (Tax sovereignty) หมายถึง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ์ในการขึ้นภาษี (หากสิทธิน้ีไมเคยถูกยกเลิกมากอนโดย
กฎหมายที่สูงกวา)

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 247
กลาวโดยสรุปแลว โครงสรางการเมืองการปกครองประเทศเยอรมนีแสดงไดดังแผนภาพ
ตอไปนี้
แผนภาพที่ 8.1 โครงสรางการปกครองระดับตางๆในประเทศเยอรมนี
สหพันธรัฐ
สภาผูแ ทนราษฎร สภาตัวแทนมลรัฐ

มลรัฐ
(16 แหง)

จังหวัด
((Regierungsbezirke)

องคกรปกครองสวนทองถิน่
อําเภอในเขตชนบท
Landkreis
(426)

อําเภอในเขตเมือง
Stadtkreis
(117)

เทศบาล*
(16,127)
หมายเหตุ: * จํานวนรวมเมือง (towns) ทีอ่ ยูภ ายในเขตอําเภอดวย
** ขอมูลตัวเลข ป 1991 จาก Alan Norton, International Handbook of Local and Regional
Government: Comparative Analysis of Advance Democracies (Edward Elger Limited:
Hants), หนา 251.
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8.1

รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จากเหตุผลทางประวัติศาสตรและตามกฎหมายพื้นฐานที่บัญญัติความสัมพันธระหวางมล
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหการจัดโครงสรางองคกรและความรับผิดชอบ ตลอดจน
สิทธิและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วางอยูบนกรอบของกฎหมายปกครองทองถิ่นของ
แตละมลรัฐ ทํา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นมีความสัม พันธท างตรงกับมลรัฐ และส งผลให
กฎหมายปกครองทองถิ่นในแตละแหงแตกตางกันมาก อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว ระบบการ
บริหารจัดการก็มไิ ดแตกตางกันมากนัก ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป
8.1.1 โครงสรางภายนอก
โครงสรางภายนอกการปกครองทองถิ่นในประเทศเยอรมันเปนระบบ 2 ชั้น (two levels)
ประกอบดวย
(1) อําเภอ (Kreis)
ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทคือ อําเภอในเขตชนบท (Landkreis) และอําเภอในเขตเมือง
(Stadtkreis)
(1.1) อําเภอในเขตชนบท เปนรูปแบบหนึ่งของการปกครองสวนทองถิ่น ในเยอรมัน
ตะวั น ตกเขตอํ า เภอในชนบทมี ป ระชากรโดยเฉลี่ ย ประมาณ 160,000 คน ในขณะที่ เ ยอรมั น
ตะวันออกมีประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 80,000 คน10
อํานาจหนาทีข่ องอําเภอในเขตชนบทนีค้ อื จัดทําภารกิจทีม่ ขี นาดใหญและตองใชทรัพยากร
มากกวาที่เทศบาลจะดําเนินการได อีกทั้งเปนภารกิจที่มลรัฐไมตองการดําเนินการ ซึ่งเกือบทั้งหมด
ของภารกิจที่อําเภอจัดทํานั้นไดรับการมอบหมายมาจากรัฐบาลมลรัฐ อาทิเชน การออกใบอนุญาต
ยานพาหนะ หรือการออกใบอนุญาตดําเนินการกอสราง เปนตน ทั้งนี้ภารกิจดังกลาวนั้นตามปกติ
แลวเปนภารกิจของมลรัฐแตมลรัฐไมตอ งการดําเนินการจึงมอบหมายใหอาํ เภอดําเนินการแทน
อย า งไรก็ ต าม ในส ว นของอํ า เภอในเขตชนบทนั้ น มี ห น ว ยการปกครองที่ เ ป น ระดั บ
รองลงมาคือ เทศบาล
(1.2) อําเภอในเขตเมือง หมายถึง เขตเมืองใหญหรือนคร รับผิดชอบในภารกิจที่เปนอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้เปนหนวยปกครองที่มีอิสระในการจัดการบริหารหรือ
การปกครองของตนเองโดยไมตอ งปฏิบตั ภิ ายในกรอบของอําเภอในเขตชนบท และยังมีสถานะและ
ความรับผิดชอบทีเ่ ทากับอําเภอในเขตชนบทอีกดวย ทั้งในระดับนี้ไมมีการปกครองรูปแบบเทศบาล
อยูใ ตรองลงมาเหมือนอําเภอในเขตชนบท
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(2) เทศบาล (Gemeinden) และเมือง (Towns/Stadt)
เปนหนวยการปกครองที่อยูระดับลางสุดของการบริหารราชการในประเทศเยอรมัน
รองลงมาจากอําเภอ (มีอยูเ ฉพาะในพืน้ ทีข่ องอําเภอในเขตชนบท) มีอาํ นาจหนาที่รบั ผิดชอบภารกิจ
ในพื้นที่ของตนเอง
ภารกิจหนาที่หลักของเทศบาลมีอยู 3 ประการคือ
- ประการที่ ห นึ่ ง จัด ทํ า ภารกิ จ ที่ ไ ดรับ มอบหมายจากรั ฐ บาลสหพั น ธแ ละมลรั ฐ เชน
จัดทําโครงการที่เกี่ยวกับเยาวชน การสาธารณสุข และการสวัสดิการสังคม เปนตน
- ประการที่สองคือ ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินภารกิจในพื้นที่11 ซึ่งตาม
มาตรา 28 (2) ของกฎหมายพื้นฐานก็ไดรับรองสิทธินี้ไวโดยที่ตองไมขัดตอกฎหมาย
ของสหพันธรัฐและกฎหมายของมลรัฐ ซึ่งภายใตการออกกฎหมายนี้ทําใหเทศบาลมี
ภารกิ จ หน า ที่ อ ย า งกว า งขวาง ยกตั ว อย า งเช น การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานทาง
เศรษฐกิจ
- ประการสุดทายคือ การจัดบริการสาธารณะอื่นๆ เชน การกําจัดขยะ การไฟฟา การ
ขนสงสาธารณะ เปนตน
สถานะของเทศบาลนั้นอาจเปลี่ยนเปนเมือง (Towns/Stadt) ได หากขนาดของพื้นที่หรือมี
สัดสวนของประชากรที่นอย
อยางไรก็ตาม จํ า นวนของเทศบาลในประเทศเยอรมั น ได ล ดลงไปเรื่ อ ยๆ ทั้ง นี้ เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เชน ในเยอรมันตะวันตก จํานวนเทศบาลในป ค.ศ.1960 มี
25,000 แหงและลดลงเหลือเพียง 8,500 แหงในป ค.ศ.1990 กระนั้นก็ตามเมื่อรวมกันทั้ง 16 มลรัฐ
ปจจุบันจํานวนของเทศบาลก็ยังถือวามีจํานวนมาก ซึ่งมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการมีเทศบาลที่มี
ขนาดเล็กมากจํานวนกวา 7,500 แหงทัว่ ประเทศนัน่ เอง 12
ในสวนของโครงสรางภายนอกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังที่ไดกลาวไปแลวนั้น
จะเห็นวามีความซับซอนมากและหลากหลายมาก เนื่องจากการจัดตั้งดังกลาวประกาศโดยกฎหมาย
ของมลรัฐและการพิจารณาของมลรัฐในแตละรัฐ
เนื่องจากการแบงพื้นที่และจากความหลากหลายของกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในแตละมลรัฐที่มีความแตกตางกันไปตามแตลักษณะของพื้นที่และเหตุผลทางประวัติศาสตร สงผล
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดโครงสรางภายในที่แตกตางกันตามไปดวย ดังจะไดกลาว
ตอไป
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8.1.2 โครงสรางภายใน
โครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร
ซึง่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในแตละพื้นที่มีรูปแบบหลากหลายแตกตางกันไปตามที่ไดกลาวไป
แลว อยางไรก็ตามสามารถกลาวสรุปไดกวางๆ ดังนี้
(1) สภาเทศบาล ขนาดของเทศบาลแตละแหงในประเทศเยอรมันนั้นมีความแตกตาง
กันขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละมลรัฐจะบัญญัติไวและขึ้นอยูกับจํานวนประชากรที่อาศัยอยูภายใน
พืน้ ทีน่ น้ั ๆ ทั้งนี้ตามกฎหมายแหงมลรัฐไดกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน และมีวาระ 4 หรือ 5 ป นอกจากนี้อํานาจหนาที่ของสภาเทศบาลยังมีความ
หลากหลายตามกฎหมายของมลรัฐอีกดวย
(2) ฝายบริหาร รูปแบบการจัดโครงสรางองคกรของฝายบริหารของเทศบาลนั้นมี
ความหลากหลายขึ้นอยูกับรูปแบบโครงสรางของสภาเทศบาล หัวหนาฝายบริหารอาจมีตําแหนง
เปน นายกเทศมนตรี (Mayor) หรือเรียกเปนชือ่ อืน่ ก็ได
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวนายกเทศมนตรีทําหนาที่เปนทั้งประธานสภาและหัวหนาฝาย
บริหารในเวลาเดียวกัน นอกเหนือจากนั้นนายกเทศมนตรีในมลรัฐ 12 แหงจากทั้งหมด 13 แหงนั้น
มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน13
การจัดโครงสรางภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจําแนกออกไดเปน 4 รูปแบบ
หลัก ดังนี14้
8.1.2.1 การปกครองทองถิน่ รูปแบบคณะบริหาร (Magistrat’s Constitution)
รูปแบบนี้ มีก ารแบง หนา ที่งานระหว างสภาทองถิ่น ที่ได รับ เลือกจากประชาชนกับ คณะ
บริหารที่เรี ยกว า Magistrat โดยสภาท องถิ่นหรื อที่เรี ยกว า สภาประชุ มเมื อง (Town council
meeting) เปนองคกรสูงสุดในเทศบาล สภานี้จะเลือกประธานของตน สภาทองถิ่นมีหนาที่ดูแลงาน
ทองถิ่นทั้งหลายยกเวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหเปนงานของฝายบริหาร
ฝายบริหารไดแก คณะบริหารซึ่งทํางานในรูปคณะบุคคล ทําหนาที่ดูแลการบริหารงานของ
หนวยการปกครองทองถิ่น คณะบริหารนี้ป ระกอบด วยสมาชิกกิ ตติม ศักดิ์ จากสายวิชาชีพตางๆ
ไดรับเลือกโดยสภาทองถิ่น คณะบริหารเปนองคกรบริหารของเมืองขึ้นตรงตอสภา และรับผิดชอบ
ในการนํ า นโยบายของสภาไปปฏิ บั ติ นายกเทศมนตรี ซึ่ ง ป จ จุ บั น ได รั บ เลื อ กตั้ ง โดยตรงจาก
ประชาชน (เชน ใน Hesse) เปนประธานของคณะบริหาร แตไมไดเปนประธานของสภาทองถิ่น
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8.1.2.2 การปกครองทองถิน่ รูปแบบนายกเทศมนตรี (Mayoral constitution)
การปกครองรูปแบบนี้เปนระบบที่นายกเทศมนตรีเปนทั้งประมุขของฝายบริหารเทศบาล
และเปนทั้งประธานสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนดวย แตเดิมนายกเทศมนตรี
ระบบนี้ไมไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แตมาจากการเลือกตั้งของสภาเมือง อยางไรก็ตาม
ปจจุบนั สวนใหญนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชน
ในสวนของเทศบาลที่มีประชากรกวา 15,000 คนขึ้นไป มีองคกรอีกองคกรหนึ่งอยูควบคู
ไปกับนายกเทศมนตรีและสภาทองถิ่น คือ คณะกรรมการเมือง (town board) คณะกรรมการนี้
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีและผูชวยกิตติมศักดิ์ (ไมมีเงินเดือน) และเปนมืออาชีพทั้งหลาย
คณะกรรมการเมืองนี้มีหนาที่เตรียมการตัดสินใจใหกับสภาเมืองในสวนที่เกี่ยวกับแผนงบประมาณ
ขอบัญญัติทองถิ่น การบริหารบุคคล แผนการเงิน แผนพัฒนาชุมชนเมือง การจัดเมืองใหม เปนตน
นายกเทศมนตรียงั ตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมืองในเรือ่ งเรงดวนดวย
การใชระบบคณะกรรมการเมืองเชนนี้ สงผลใหรูปแบบนี้คลายกับรูปแบบคณะบริหารมาก
ขึ้น แตนายกเทศมนตรียงั มาจากการเลือกตัง้ โดยตรง
8.1.2.3 การปกครองทองถิน่ รูปแบบสภาในเยอรมนีเหนือ (Northern Germany council
constitution)
การปกครองในรู ป แบบนี้ มี ลั ก ษณะเด นคื อ ให มี ผู นํ า การปกครองท องถิ่ น สองคน คื อ
นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลหรือปลัดเมือง
นายกเทศมนตรี เ ป น ประธานสภาเมื อ งหรื อ เทศบาลและได รั บ เลื อ กจากสภาให ดํ า รง
ตําแหนงดังกลาว นายกเทศมนตรีเปนตําแหนงเกียรติยศไดรับคาใชจายตอบแทนมากนอยขึ้นกับ
ขนาดของเทศบาล ในฐานะประธานสภาทองถิ่น นายกเทศมนตรีมีหนาที่เตรียมการและจัดประชุม
สภาทองถิ่น นอกจากนี้ ก็มีอํานาจในการนําระเบียบวิธีดําเนินการที่สภาทองถิ่นกําหนดไปใช เปน
ตัวแทนของสภาทองถิ่นในการประสานงานกับปลัดเทศบาล และดูแลการบริหารงานของปลัด
เทศบาล นอกจากนี้ยังมีอํานาจเรียกขอมูลหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการเทศบาลจากปลัดเทศบาลได
ทุกเวลา ในกรณีรีบดวนนายกเทศมนตรีและสมาชิกอีกคนหนึ่งของสภาทองถิ่นมีอํานาจตัดสินใจ
แทนสภาได นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเป นตัวแทนของสภาทองถิ่นในการติ ดตอกั บภายนอก
เทศบาล
8.1.2.4 การปกครองทองถิน่ รูปแบบสภาของเยอรมนีใต
การปกครองทองถิน่ รูปแบบนี้ ใชอยูในบาวาเรีย และในมลรัฐของเยอรมนีตะวันออกหลาย
มลรัฐ รูปแบบนี้ใหอํานาจแกนายกเทศมนตรีอยางมาก โดยเปนองคกรของเทศบาลควบคูไปกับสภา
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เทศบาล ได รับ มอบภาวะผู นํา สํา คั ญ ทั้ ง หมดเป น ประธานสภาทองถิ่ น โดยมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเป น
ประมุขฝายบริหาร เปนตัวแทนและเปนผูแทนตามกฎหมายของเทศบาล
สภาท อ งถิ่ น เป น องค ก รที่ ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต า งๆ โดยสภาท อ งถิ่ น ประกอบด ว ย
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งจากประชาชน สมาชิกสภาไมมีเงื่อนไขตองทําตาม
คํ าแนะนํ าหรื อมอบหมายจากผู เลือกตนขึ้ นมา สภาท อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบกิ จ การเทศบาลทั้ ง หลาย
ยกเวนแตเรือ่ งทีเ่ ปนการมอบหมายใหนายกเทศมนตรีตามกฎหมายเปนการเฉพาะ
8.2

องคประกอบของระบบการปกครองสวนทองถิ่น

8.2.1 เกณฑการจัดตั้งและการยกฐานะ
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมมีเกณฑการจัดตั้งที่แนนอนและครอบคลุมทั่ว
ประเทศ แตขึ้นอยูกับกฎหมายปกครองทองถิ่นของมลรัฐแตละมลรัฐและการพิจาณาของรัฐบาลมล
รัฐนั้นๆ และเนื่องจากพื้นที่ขององคกรปกครองทองถิ่นทั้ง 2 ชั้นมีขนาดที่แตกตางกันมาก การยก
ฐานะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จึงไมมกี ารบัญญัตไิ วอยางชัดเจน
อย า งไรก็ ต ามการจั ด ตั้ ง องค ก รปกครองให มี ส ถานะเป น อํ า เภอและการจั ด ตั้ ง องค ก ร
ปกครองระดับเทศบาลนั้นมักจะพิจาณาในแงของขนาดของพื้นที่และจํานวนประชากรดังนี้
8.2.1.1 การจัดตัง้ อําเภอ
ดังที่ไดกลาวไปแลววา อําเภอเปนหนวยของการปกครองทองถิ่นที่อยูระดับรองลงมาจาก
รัฐบาลมลรั ฐ การจัดตั้ งหรือการแบงพื้นที่เปนอําเภอมาจากมลรัฐมี วัตถุป ระสงคเพื่อมาแบ งเบา
ภารกิจที่มลรัฐไมตองการดําเนินการและจัดทําภารกิจที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการได (ในกรณี
ของอําเภอในเขตชนบท)
อยางไรก็ตามในกรณีของอําเภอซึ่งอยูในเขตเมืองหรือเรียกงายๆ วานครนัน้ ไมมีความ
จําเปนในการมีองคกรปกครองระดับเทศบาล เนื่องจากมีศักยภาพและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดทํา
บริการตางๆ ดวยตนเอง ดังนั้นสามารถกลาวไดวา เกณฑการจัดตัง้ อําเภอระหวางการเปนอําเภอที่
อยูในเขตชนบทกับอําเภอที่อยูในเขตเมืองนั้น ขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่และจํานวนประชากรรวมถึง
ความเจริญในเขตพื้นทีน่ น่ั เอง
8.2.1.2 การจัดตัง้ เทศบาล
เทศบาลเปนหนวยของการปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะตางๆ
ในพื้นที่ การจัดตั้งเทศบาลขึ้นอยูกับกฎหมายของมลรัฐแตละแหง แตไมไดมีขอกําหนดอยางชัดเจน
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อยางไรก็ตาม มีขอ นาพิจารณาคือ เทศบาลในเยอรมันมีขนาดเล็กมาก ซึ่งเทศบาลที่มีขนาดเล็กนั้นมี
สถานะเปนเพียง เมือง (towns) เทานั้น ดังนั้นสามารถกลาวไดวาเกณฑการจัดตั้งของ เทศบาลและ
เมืองนัน้ พิจารณาจากจํานวนประชากรนัน่ เอง
ตารางที่ 8.1

จํานวนประชากรของเทศบาลในเยอรมันตะวันตกป ค.ศ.1968 และ 1987

จํานวนประชากร
จํานวนเทศบาล ป ค.ศ.1968
จํานวนเทศบาล ป ค.ศ.1987
(คน)
(แหง)
(แหง)
 ต่าํ กวา 500
10,760
715
 500 – 2,000
9,556
2,940
 2,000 – 10,000
3,275
2,698
 10,000 – 50,000
579
1,003
 50,000 – 200,000
85
117
 200,000 ขึ้นไป
27
31
รวม
24,282
8,504
ทีม่ า: Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: Comparative Analysis of
Advance Democracies (Edward Elger Limited: Hants), p. 254.

จากตารางดังกลาวจะสังเกตเห็นวาจํานวนของเทศบาลแมจะลดลงไปมาก แตเมื่อพิจารณา
จากจํานวนประชากรที่อยูภายในเขตเทศบาลนั้นๆ ก็จะพบวา เทศบาลที่มีประชากรเพียง 2,000 คน
ลงไปนั้นมีมากถึง 3,655 แหง ดังนั้นเทศบาลกวา 2,000 แหง ในเยอรมันตะวันตกจึงมีสถานะเปน
เพียงเมือง (towns) เทานัน้ 15
8.2.2 ภารกิจและอํานาจหนาที่
องคกรปกครองทองถิน่ ในประเทศเยอรมนีทาํ หนาทีอ่ ยางกวางขวาง แตหนาที่เหลานั้นมิใช
ตองทําไปตลอดทุกเรื่อง แตเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามความเชื่อของสังคมและแบบแผนทาง
เศรษฐกิจ ในแงกฎหมายแลว หนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นอาจแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
หนา ที่ความรั บผิดชอบโดยแท (หน าที่ที่ กฎหมายบัญญั ติ) และหน าที่ค วามรับผิ ดชอบที่ไ ดรับ
มอบหมาย
ภารกิจหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันมีดงั ตอไปนี้16
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(1) หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถิ่นโดยแท
หน า ที่ ใ นกลุ ม ประเภทนี้ ถื อ เป นหน า ที่ ป กติ ธ รรมดาที่ หน วยการปกครองท องถิ่ น ต อ ง
ดําเนินการตามธรรมชาติงานของทองถิ่น หนาที่สวนนี้อาจแบงออกเปน หนาที่ที่เลือกดําเนินการ
กับหนาทีท่ ต่ี อ งดําเนินการ ( voluntary and mandatory self – government tasks)
(1.1) หนาที่ที่เลือกดําเนินการ
หนาที่ที่เลือกดําเนินการไดตามความสนใจหรือสมัครใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นเปนหนาที่ที่ไมถูกบังคับใหตองปฏิบัติ เชน ทองถิ่นอาจสรางโรงมหรสพ พิพิธภัณฑ สนามกีฬา
หรือหอประชุมเทศบาล หรือไมกไ็ ด รัฐบาลมลรัฐไมมีสิทธิเขามาแทรกแซง
(1.2) หนาทีท่ ต่ี อ งดําเนินการ
หนาที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการก็คือเรื่องที่มีก ฎหมายสหพันธหรื อ
กฎหมายมลรัฐกําหนดใหตองกระทํา เชน ตองจัดหาน้ําและพลังงานใหประชาชน องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ จะดําเนินการอยางไรนัน้ เปนเรือ่ งของตน ไมวาจะจัดหาเองหรือจางเหมาดําเนินการ แต
ตองทําใหแนใจวาประชาชนมีน้ําและพลังงาน หนาทีท่ ต่ี อ งดําเนินการทีส่ าํ คัญ ไดแก
- การจัดใหมีน้ําประปา ไฟฟา ความรอน แกส
- การจัดใหมีบริการบําบัดน้ําเสียและกําจัดสิ่งปฏิกูล
- การวางผังเทศบาลโดยกําหนดวาเขตใดเปนเขตทีอ่ ยูอ าศัย เขตการพาณิชย และเขตอื่นๆ
(ผังการใชประโยชนจากที่ดิน) ทั้งนี้ หนาที่ของการวางผังเมืองคือ ควบคุมพัฒนาการ
ของการกระจัดกระจายและใชประโยชนจากที่ดิน การกําหนดเขตพื้นที่ การกอสราง
การพัฒนาทีด่ นิ การกําหนดแหลงเพาะปลูก และการกําหนดมาตรการประสานระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในเรื่องการกอสราง การทําผังการใชท่ีดินและดูแลแบบแปลนการ
กอสราง
- การกําหนดนโยบายที่ดิน ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของโฉนดที่ดิน และกระบวนการซื้อขาย
ถายโอน โดยหลักการแลว เจาของที่ดินมีสิทธิที่จะกอสรางในที่ดินของตน อยางไรก็ดี
สิทธินี้ถู กจํากั ดหากเปนไปเพื่ อให เกิดการพัฒนาอยางเป นระเบี ยบในการกอสราง
ภายในเทศบาล เทศบาลอาจกําหนดให มี การบังคั บซื้ อที่ ดินเอกชนบางรายไดตาม
โครงการกอสรางสาธารณะสําคัญ
- การกอสรางและบํารุงรักษาถนนทองถิ่น พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และฌาปนสถาน
- การกอสรางและดําเนินกิจการกีฬาและสังคม
- การดํ า เนิ น กิ จ การทางวั ฒ นธรรมและการศึ ก ษา ซึ่ ง รวมไปถึ ง การก อ สร า งหรื อ
บํารุงรักษาดวยตนเอง หรือสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษาเอกชน
- การกอสรางและดําเนินกิจการโรงพยาบาลและบานผูส งู อายุ
- การขนสงสาธารณะในทองถิ่น
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- การกอสรางและบํารุงรักษาโรงเรียน
- การดําเนินกิจการหนวยปองกันและเผชิญอัคคีภยั
- การสงเสริมเศรษฐกิจ
(2) หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบหมายจากสหพันธและมลรัฐตามกฎหมายใหดําเนิน
กิจการของหนวยปกครองระดับสูงขึ้นไป โดยเฉพาะในเรื่องงานทะเบียนราษฎรตางๆ โดยมลรัฐ
ควบคุ ม และส ง เสริ ม การดํ า เนิ น การส ว นนี้ ผ า นการกํ า กั บ ดู แ ล แนะนํ า หรื อ อาศั ย ผู เ ชี่ ย วชาญ
สนับสนุน
กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบจากหนวยการปกครองระดับสูง ไดแก
- ความมั่นคงทั่วไป
- สัญชาติ การลงทะเบียน หนังสือเดินทาง
- สํานักงานนายทะเบียนและสถานภาพการเปนพลเมือง
- กิจการพาณิชย
- การกอสราง
- การดูแลสุขภาพ งานสัตวแพทย
- การจราจรทางถนน
- การลงทะเบียนยานยนตและภาษียานยนต
- การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ําและการเพาะปลูกบนที่ดิน
- การเลือกตัง้ สภาระดับสหพันธรัฐและมลรัฐ
- กิจการสังคม การดูแลผูเยาว
- การปกปองและบํารุงรักษาอนุสาวรียทางประวัติศาสตร
- งานสถิติ
- ปาไมและการประมง
การจัดสรรหนาที่และความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอํานาจที่ของ
แตละมลรัฐจะกําหนด เนื่องจากความแตกตางทางดานกฎหมายของแตละมลรัฐ อาจทําใหภารกิจ
หนาที่บางอยางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกันไปดวย
อยางไรก็ตาม ภารกิจหนาที่ของการปกครองแตละระดับชั้น คือ รัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาล
มลรัฐ และรัฐบาลทองถิ่น สามารถแบงไดตามตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 8.2

การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางรัฐบาลแตละระดับ17

องคกรปกครอง




รัฐบาลสหพันธรัฐ









รัฐบาลมลรัฐ








องคกรปกครองสวนทองถิน่






หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
สวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดานบํานาญการประกัน
วางงาน
กิจการกลาโหม
การตางประเทศ
การคมนาคมขนสง
การจัดระบบการเงิน
การสงเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม
การวิจยั (ศูนยวิจัยแหงชาติ)
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
กิจการตํารวจ
การบริหารงานยุตธิ รรม
บริการสาธารณสุข
การสงเสริมวัฒนธรรม
การเคหะ
การจัดหาน้าํ และพลังงาน
การกําจัดขยะ
การจัดระบบระบายน้ํา
ความชวยเหลือทางสังคม
การออกใบอนุญาตกอสราง
ระบบการลงทะเบียน

จากตารางดังกลาวพิจารณาไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่เกี่ยวกับทุกเรื่องที่
เกี่ยวของโดยตรงกับชุมชนทองถิ่นและพลเมืองแตละคนในเขตพื้นที่ของตนหากแตเปนภารกิจที่ไม
ตองใชงบประมาณมากนักและเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดโดย
ลําพัง ในขณะที่มลรัฐรับผิดชอบในดานการบริการสาธารณะที่มีขนาดใหญกวาและตองใชการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรมากกวา และในสวนของรัฐบาลสหพันธรัฐนั้นก็
รับผิดชอบในภารกิจทีเ่ ปนภารกิจโดยรวมของประเทศ
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8.2.3 แหลงที่มาแหงรายไดและระบบการคลัง
8.2.3.1 แหลงที่มาแหงรายได
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศเยอรมัน มีรายไดจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
(1) ภาษี
ระบบภาษี ข องประเทศเยอรมนี ค อ นข า งซั บ ซ อ นเนื่ อ งจากเยอรมนี เ ป น เป น ประเทศ
สหพันธรัฐ ดังนั้นรายไดจากภาษีจึงตองถูกแบงออกเปนภาษี 3 ระดับ คือภาษีที่รัฐบาลกลางเก็บ
ภาษีที่มลรัฐเก็บ ภาษีที่ทองถิ่นเก็บ นอกจากนี้ยังมีภาษีบางประเภทที่รัฐบาลกลางและมลรัฐเก็บแลว
จัดสรรแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ อีกดวย
สัดสวนภาษีที่รัฐบาลทั้ง 3 ระดับเก็บจากประชาชน สามารถแบงไดดังนี้
ตารางที่ 8.3

สัดสวนการจัดเก็บภาษี 18
ระดับของรัฐบาล
สหพันธรัฐ
มลรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิน่

สัดสวนภาษีทจ่ี ดั เก็บ คิด
เปน (%)
71
22
7

จากตารางขางตนจะเห็นวา ถึงแมเยอรมันจะมีระบบภาษีที่ซับซอน แตสัดสวนการจัดเก็บ
ภาษียังขาดความสมดุล กลาวคือ รัฐบาลกลางมีสัดสวนสูงในการจัดเก็บภาษีถึงรอยละ 71 เปน
อัตราสวนที่มากกวาภาษีที่รัฐบาลมลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บไดรวมกันเสียอีก คือ
เพียงรอยละ 29 เทานั้น อยางไรก็ตามหากนําตัวเลขดังกลาวนี้ไปเปรียบเทียบประเทศตาง ๆ ใน
ยุโรปจะพบวา เยอรมันมีสัดสวนที่คอนขางสูงมากในเชิงสัมพัทธ เชนประเทศออสเตรีย ที่มลรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บภาษีรวมกันมีเพียง รอยละ 19 หรือ ประเทศฮังการี ที่
องคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดเก็บภาษีเพียงรอยละ 9 เทานัน้ 19
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) ภาษีที่ถูกกําหนดอัตราโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ เชน ภาษีรายไดจากธุรกิจ ภาษี
รายไดจากเงินทุน เปนตน โดยภาษีประเภทนีค้ ดิ เปนรอยละ 25 ของภาษีทั้งหมด
3) รายได ท่ีได รับ จากการแบง แตตองได รับความเห็นชอบจากองคก รปกครองสวน
ทองถิ่น โดยภาษีประเภทนีค้ ดิ เปนรอยละ 47 ของภาษีทั้งหมด
ตารางที่ 8.4

รอยละของประเภทของภาษีทอ่ี งคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดรบั

ประเภทของภาษีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ไดรับ
ภาษีทถ่ี กู กําหนดอัตราและฐานภาษีโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิน่

รอยละ

ภาษีทถ่ี กู กําหนดอัตราโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่
รายไดทไ่ี ดรบั จากการแบง

52
47

1

จะเห็นไดวา รายไดหลักจากภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรายไดท่ีไดจากภาษีท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูกําหนดอัตราภาษีเอง สําหรับภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูกําหนดทั้งอัตราและฐานภาษีมีเพียงรอยละ 1 เทานัน้
ประเภทของภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บได มีดงั ตอไปนี้
- ภาษีคาจางและเงินเดือน
- ภาษีรายไดบคุ คลธรรมดา
- ภาษีผูประกอบการ
- ภาษีที่นายจางหักจากลูกจางโดยตรง
- ภาษีที่เก็บจากดอกเบี้ย
- ภาษีอสังหาริมทรัพย
- ภาษีโอนทรัพยสนิ
- ภาษีเครื่องดืม่
- ภาษีการบันเทิง
- ภาษีสุนัข
- ภาษีอื่น ๆ
ภาษีที่สรางรายไดหลักใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็คือ ภาษีที่นายจางหักจากลูกจาง
โดยตรง ภาษี โอนทรัพ ยสิ น ภาษี คา จา งและเงิ นเดือน ภาษีรายได บุคคลธรรมดา ซึ่ง ภาษีทั้ ง 4
ประเภทนี้สรางรายไดมากถึงรอยละ 80 จากรายไดทั้งหมด
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(2) เงินอุดหนุนเพื่อความเทาเทียมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนเงินที่รัฐบาลมลรัฐใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง ทั้งนี้เพื่อสรางใหเกิด
ความเสมอภาคแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากบางพื้นที่ไมมีทรัพยากรธรรมชาติและ
ไมใชเขตเศรษฐกิจ หรือ มีความหนาแนนของประชากรต่ํา ดังนั้น เพื่อลดขอไดเปรียบเสียเปรียบ
ดังกลาว มลรัฐจึงตองจัดสรรเงินอุดหนุนให
การใหเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนเรื่องของแตละมลรัฐวาแตล ะ
มลรัฐจะมีวิธีการ สูตรการคํานวณ หรือหลักเกณฑใดๆ ในการใหที่ไมเหมือนกัน โดยที่รัฐบาล
กลางจะเขาไปแทรกแซงกิจการภายในของแตละมลรัฐไมได อยางไรก็ตาม รัฐบาลกลางก็อาจเขาไป
ชวยเหลือหรือสนับสนุนการเงินแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยทางออมได โดยรัฐบาลกลางจะ
มีระบบในการใหเงินอุดหนุนแตละมลรัฐ ซึ่งมลรัฐอาจนําเงินอุดหนุนที่ไดจากรัฐบาลกลางไปให
เปนเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ก็ได
ประเภทของเงินทีม่ ลรัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ มี 2 ประเภท ไดแก
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป โดยจะคํานวณจากพื้นฐานของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน ศักยภาพทางการเงิน ขนาดของพื้นที่ ภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บได เปนตน
และ
(2.2) เงินอุดหนุนเฉพาะเจาะจง เปนเงินอุดหนุนที่มลรัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยระบุ วาองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ นต องนํ าเงิ นดั ง กลาวไปทําอะไร เช น สร า งถนน สร า ง
โรงเรียน สรางโรงพยาบาล สรางระบบปองกันอัคคีภัย เปนตน20
(3) เงินกูห รือเงินยืมตาง ๆ
เงินกูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกูยืมไดจากแหลงเงินตางๆ ตองอยูภายใตเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนดไวเทานั้นซึ่งไดแก
(3.1) กูในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ไมสามารถจะหาแหลงเงินจากที่อื่นๆ
ไดอีกแลว หรือ ไมมเี งินในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เลย
(3.2) เงินที่กูมานั้นตองนําไปใชเพื่อการลงทุนหรือสนับสนุนใหเกิดการลงทุนเทานั้น และ
หามมิใหกูเงินเพื่อนําไปชําระหนี้สินตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(3.3) การกูยืมเงินจะตองประกาศใหสาธารณะรับทราบ
(3.4) การกูเงินเฉพาะรายตองเขาเงื่อนไขตามที่กฎหมายวาดวยการเติบโตและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจกําหนด
(3.5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน หรือมิฉะนั้นก็ตองไดรับการ
ประกันจากเอกสิทธอยางอื่นๆ
จะเห็นไดวา เยอรมันมีกฎหมายที่คอนขางรัดกุมในการที่จะอนุญาตใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกูยืมเงินได เพราะหากปลอยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกูเงินไดงายแลว จะทํา
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ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขาดความกระตือรือรนในการหารายไดจากแหลงตางๆ และเปนการ
ส ง เสริ ม ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขาดระเบี ย บวิ นั ย ทางการคลั ง ซึ่ ง อาจส ง ผลต อ ระบบ
เศรษฐกิจภาพรวมได
8.2.3.2 ระบบการคลัง
ดวยความเขมงวดทางการเงินของเยอรมันที่ไมเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถกูยืมเงินได ดังนั้น จึงทําใหระบบการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนี้สินที่
คอนขางต่าํ ดังรายละเอียดตามแผนภูมิขางลาง
แผนภูมทิ ่ี 8.2 ภาวะหนี้สินของรัฐบาลระดับตาง ๆ

จากแผนภูมจิ ะเห็นไดวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสัดสวนภาระหนี้สินนอยกวารัฐบาล
สหพันธและมลรัฐเปนอยางมาก ปจจุบันปญหาเรื่องภาระหนี้สินของรัฐบาลในระดับมลรัฐและ
สหพันธรัฐกําลังกลายเปนปญหาใหญที่รัฐบาลเยอรมันตองแกไขอยางรีบดวน
ระบบการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเยอรมัน สวนใหญถูกกําหนดคลายๆ กัน
ในแตละมลรัฐ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
(1) องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองจัดทํางบประมาณเปนรายป
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําแผนการใชจายเงินทุก 2 ป โดยแผนการใช
จายเงินจะตองประกอบไปดวย
- แผนงบประมาณ ซึ่งมีทั้งประมาณการรายจายและประมาณการรายรับ
- แผนการลงทุน และแผนการกูเงินในกรณีจําเปน
- แผนการชําระหนี้สิน
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- อัตราคาธรรมเนียมและภาษีตางๆ ที่จะมีการแกไขในทุกปงบประมาณ
- ตัวเลขสรุปจํานวนเงินสดสูงสุดที่มีอยู
- องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตางๆ ตองใชปปฏิทินเปนปงบประมาณ
รายละเอียดของงบประมาณแตละปจะตองประกอบไปดวย
1) ประมาณการรายรับ
2) ประมาณการรายจาย
3) ประมาณการหนี้สิ้น
4) งบประมาณจะต องแบงออกเปนหมวดหมู อยางชัดเจน เช น หมวดค าจางเงิ นเดื อน
หมวดคาตอบแทน หมวดเงินออม เปนตน
5) ตองเปนงบประมาณแบบสมดุลเทานั้น
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกอบไปดวย
1) รายจายเพื่อการสาธารณสุขทองถิ่น
2) รายจายเพื่อการกีฬาและสันทนาการ
3) รายจา ยเพื่ อสรางสาธารณูป โภคตา งๆ เช น โรงเรีย น ถนน อาคารสงเคราะห และ
บริการชุมชนตางๆ เปนตน
4) รายจายเพือ่ การบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่
5) รายจายประเภทคาจาง เงินเดือน และคาตอบแทนของบุคลากร
ในบรรดารายจายทั้งหมดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รายจายประเภทคาจางเงินเดือน
ของบุคลากรมีมากที่สุดคือ มากกวารอยละ 3021
เมือ่ นําภาพรวมทัง้ หมดของรายจายของภาครัฐบาลเยอรมันมาประมวลดูจะไดภาพดังนี้
แผนภูมทิ ่ี 8.3 สัดสวนรายจายของรัฐบาลเยอรมัน
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จากแผนภาพ จะเห็นไดวา รายจายสวนใหญจะตกอยูที่รัฐบาลมลรัฐ ซึ่งมากกวารัฐบาล
กลางเพียงเล็กนอย ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายจายคิดเปนรอยละ 26.3 ของรายจาย
ของภาครัฐทั้งหมด ไมแตกตางมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับรายจายของรัฐบาลกลางและมลรัฐ แต
หากนํามาเปรียบเทียบกับไทยแลว พบวามีความแตกตางกันอยางมาก เนื่องจากสัดสวนรายจาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยเทียบไมไดกับรายจายของรัฐบาลกลาง รายจายของ
รั ฐ บาลกลางมี ม ากกว า รายจ า ยขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก แห ง รวมกั น หลายเท า ตั ว
(ประมาณ 1สวน: 9 สวน) เหตุเพราะวาประเทศไทยมิไดใหบทบาทในการ “ใหบริการสาธารณะ”
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่ควร แตในทางกลับกันกลับเนนที่บทบาทของราชการสวน
ภูมิภาคแทน แตสําหรับในประเทศเยอรมัน บทบาทในการใหบริการสาธารณะเปนขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมกับรัฐบาลมลรัฐ ซึ่งดูไดจากสัดสวนรายจายที่ไรเรี่ยกันมาก
กลาวโดยสรุป สถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเยอรมันไดรับการ
ปกปองโดยรัฐบาลสหพันธและรัฐบาลมลรัฐ โดยมีกฎหมายกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ
ไวมากมาย เพื่อไมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางภาระหนี้สินมากเกินไป อีกทั้งยังกําหนด
ไมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลอีกดวย
8.2.4 ระบบการบริหารงานบุคคล
ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี องคกรปกครองแตละระดับตางมีอํานาจหนาที่ความรับ
ผิดชอบการบริหารจัดการภารกิจในขอบขายความรับผิดชอบของตนเอง โดยแตละระดับตางก็มี
“ขาราชการของรัฐ” เพื่อทําหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ขององคกรปกครองระดับนั้นๆ ทั้งนี้
ขาราชการของรัฐแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ22
ประเภทแรก มีฐานะเปนขาราชการ (civil servants/Beamten) ทั้งนี้แบงออกเปน 4 ประเภท
ยอยๆ คือ ขาราชการระดับสูง ขาราชการระดับผู บริหาร ข าราชการระดับ ปลัดและเสมียน และ
ขาราชการทั่วไป ทั้งนี้การเลื่อนตําแหนงสามารถกระทําไดภายในหนวยงานที่ผูนั้นสังกัด
ประเภททีส่ อง มีฐานะเปนลูกจาง (employees / Angestellte)
และประเภทที่สาม มีฐานะเปนพนักงาน (workers/ Arbeiter)
ในสามประเภทนั้นขาราชการมีสถานภาพสูงที่สุด เพราะสามารถดํารงสถานะนี้ตลอดชีวิต
และไดรับเงินบํานาญเมื่อเกษียรอายุราชการทั้งนี้สัดสวนของขาราชการในระดับตางๆ สามารถ
แสดงไดดังนี้
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ตารางที่ 8.5

สัดสวนของขาราชการในแตละระดับ ป ค.ศ.1991 – 1993

ระดับชั้นขององคกรปกครอง
1991
1992
 สหพันธรัฐ
652,000
624,700
 มลรัฐ
2,572,000
2,531,300
 ทองถิ่น
1,995,900
2,015,200
ทีม่ า: Federal Statistical Office จาก Managing Across Level of Government ; Germany
(www.oecd.org)

1993
602,900
2,511,100
1,883,800

จากตารางดังกลาวพิจารณาไดวา ขาราชการของรัฐบาลสหพันธรัฐนั้นมีจํานวนนอยมาก
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บข า ราชการของมลรัฐและท อ งถิ่ น ที่ มี จํา นวนถึ ง ร อ ยละ 40 และรอยละ 30
ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากประเทศไทยเปนอยางยิ่งที่ขาราชการของสวนกลางมีมากที่สุด
ในป ค.ศ.1992 ประชากรกวา 6.7 ลานคนในประเทศเยอรมันเป นลูกจางของรัฐบาล
สหพันธ มลรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในจํานวนดังกลาวนี้ประมาณ 5 ลานคนอยูใน
เยอรมันตะวันตกและ 1.6 ลานคนอยูในเยอรมันตะวันออก ทั้งนี้เปนลูกจางของมลรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกวา 4.5 ลานคน สิ่งนี้แสดงใหเห็นไดอยางหนึ่งวาขาราชการหรือพนักงานของ
รัฐนั้นมีบทบาทและสถานภาพทางสังคมสูงมากในประเทศเยอรมัน23
แมวาจะรับผิดชอบงานในแตละระดับแตกตางกันไป แตสถานะของขาราชการทุกระดับชั้น
การปกครองอยูภายใตกฎหมายฉบับเดียวกันคือกฎหมายของสหพันธรัฐ ที่เรียกวา Public Law ทั้งนี้
ในสวนของลูกจา งและพนักงาน กําหนดไวในกฎหมายการจางงาน (Private Law Contracts)
นอกจากนี้ในสวนของการจายคาจางและคาตอบแทนก็ตองเปนไปตามกฎหมายสหพันธรัฐอีกดวย
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกฎหมายนี้โดยตรงคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
กิจการภายในของสหพันธรัฐ ซึ่งถือวาเปนการควบคุมอํานาจอยางเด็ดขาดภายใตกฎหมายนี้ ทั้งนี้
กฎหมายฉบับนี้ (Public Law) จะใหหลักการวาจางเงินเดือนรวมถึงการใหบําเหน็จแกลูกจางและ
พนักงาน
อยางไรก็ตามในสวนของการควบคุมดูแลและการบริหารงานบุคคลของแตละระดับ ก็เปน
อํานาจหนาที่ที่องคกรปกครองแตละระดับเปนผูดําเนินการไดโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ก็ ไ ด รั บ การรั บ รองความเป น อิ ส ระหรื อ อธิ ป ไตยด า นอํ า นาจในการ
บริหารงานบุค คล (Personal sovereignty) ไวใ นกฎหมายพื้นฐาน นั่นแสดงใหเห็นวา องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการเลือก การบรรจุ การสงเสริมความกาวหนา และการถอดถอนให
พนักงานพนจากตําแหนงนัน่ เอง
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8.2.5 ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น
สื บ เนื่ องมาจากประเทศเยอรมั นเป น สหพั นธ รัฐ ดั ง นั้ น ความสั ม พั นธ ท างการบริ ห าร
ระหวางระดับของรัฐบาลจึงแยกไดออกเปน 3 สวน คือ ระดับสหพันธรัฐ ระดับมลรัฐ และระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งอธิบายไดตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพที่ 8.4 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลสหพันธ มลรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่
รัฐบาลสหพันธ

มลรัฐ

องคกรปกครอง
สวนทองถิน่
หมายเหตุ:

หมายถึง ความสัมพันธโดยตรง
หมายถึง ความสัมพันธโดยออม

จากแผนภาพข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า รั ฐ บาลระดั บ สหพั น ธ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ องค ก ร
ปกครองส วนท องถิ่ นโดยทางอ อมเทา นั้น แต จะมี ค วามสั ม พั น ธ ท างตรงต อ รั ฐ บาลมลรั ฐ ใน
ขณะเดียวกันมลรัฐก็มีบทบาทหนาที่ในการควบคุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง
ความสัมพันธในลักษณะนี้จะไมปรากฏใหเห็นในประเทศที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยวอยางเช น
ประเทศอังกฤษ ญี่ปุน เกาหลีใต หรือประเทศไทย แตจะเปนความสัม พันธรูปแบบเฉพาะที่เกิ ด
ขึ้นกับประเทศที่ใชรูปแบบรัฐรวมหรือสหพันธรัฐเทานั้น เชน สหรัฐอเมริกา เปนตน ความสัมพันธ
ลักษณะนี้ไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญที่กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนสวน
หนึง่ ของมลรัฐ24
ตามมาตรา 28 แหงกฎหมาย Basic Law (กฎหมายรัฐธรรมนูญ) ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยูในความรับผิดชอบของมลรัฐ โดยทีแ่ ตละมลรัฐจะตองทําตามหลักการแหง
ความเปนประชาธิปไตย หลักของสาธารณรัฐ และหลักนิติรัฐ25
มาตรา 28 (1) กําหนดใหรัฐบาลมลรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาซึ่งเปน
ผูแทนของปวงชน โดยมาจากการเลือกตั้งที่เปนการทั่วไป เปนอิสระ เสมอภาคและเทาเทียม
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มาตรา 28 (2) ไดประกันความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะมีสิทธิใน
การจัดการกิจการที่อยูในความรับผิดชอบของตนได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
รวมถึงสิทธิทจ่ี ะปกครองตนเอง และสิทธิที่จะจัดการระบบการเงินของตัวเองอีกดวย
อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวารัฐบาลระดับสหพันธจะไมมีสวนเกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพราะยังมีเรื่องบางเรื่องที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของสหพันธ
กําหนดใหทองถิ่นตองปฏิบัติตามขอกําหนด คําสั่ง หรือมาตรฐานของสหพันธในเรื่องที่สําคัญๆ
เชน เรือ่ งภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนตน
กิจการที่รัฐบาลสหพันธ กับ มลรัฐตองทํารวมกัน
รัฐบาลสหพันธกับมลรัฐ ตองรวมมือกันในกิจการตางๆ ดังตอไปนี้
- สวัสดิการสังคม
- กฎระเบียบและหลักเกณฑวาดวยการศึกษา และการฝกอบรม
- การโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- ทรัพยากรแหงชาติและวิถีการผลิต
- การปกปองระบบเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การเกษตรระดับชาติ
- อาหารและการปศุสัตวระดับชาติ
- การจราจร
- การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
งานหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
จะตองรวมมือกันทํากับมลรัฐ
ตามกฎหมายของสหพั นธรั ฐ ยั งได กํา หนดใหม ลรัฐกั บ องค กรปกครองส วนท องถิ่ น มี
ความสัมพันธกันอีกดานก็คือ การอนุญาตใหมลรัฐสามารถถายโอนงานหรือกิจการบางอยางใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตางๆ 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) การรักษาไวซง่ึ อนุสรณทางประวัตศิ าสตร
13) งานสถิติตาง ๆ
สํ า หรั บ ความสั ม พั นธ ด า นอื่ นๆ ที่ ม ลรั ฐ มี โดยตรงต อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น
ขึ้ น อยู กั บ กฎหมายของแต ล ะมลรั ฐ เอง ตั ว อย า งเช น มลรั ฐ บาวาเลี ย ที่ มี ก ฎหมาย Local
Government26 ไดกําหนดความสัมพันธระหวางมลรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไววาใหมลรัฐ
มีหนาทีด่ งั นี้27
1) สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) ปกปององคกรปกครองสวนทองถิ่นของตน
3) ทําความเขาใจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาระหนาที่ตางๆ ของตน
4) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจตางๆ ตามที่
ตนไดกระทําลงไป
กระทรวงที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มิไดเหมือนกันในทุก
รัฐ ตัวอยาง ในมลรัฐบาวาเลียกระทรวงที่กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็คือ กระทรวง
กิจการภายใน
นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางมลรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังสามารถแบงได
ออกเปนสองดานใหญๆ คือ ความสัมพันธในแงการตรวจสอบทางราชการ กับความสัมพันธในแง
กาควบคุมการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะไดอธิบายในหัวขอตอไป
8.2.6 การตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเยอรมั น มี ก าร
กําหนดรายละเอียดใหแตละมลรัฐทําหนาที่ในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตัวเอง
โดยในทีน่ จ้ี ะยกตัวอยางการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการในรัฐบาวาเลีย28
ตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกาํ หนดวิธกี ารตรวจสอบไว ดังนี้
(1) การตรวจสอบโดยกฎหมาย คือ การตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนกรณี
ทั่วไป เปนมาตรการที่มลรัฐใชบังคับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติตามคําสั่งของตน การ
ตรวจสอบประเภทนี้ ไดแก
(1.1) สิทธิในการเรียกดูขอมูลตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเมื่อรัฐบาลมล
รัฐขอดูขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ มีหนาทีต่ อ งนําเสนอขอมูลนัน้ ตอมลรัฐ
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(1.2) การสั่งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ หากเห็นวาองคกร
ปกครองส วนท อ งถิ่ นไมย อมปฏิบัติ ตามกฎหมาย มลรั ฐสามารถออกคํ าสั่ งให
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ต ามได ทั้ ง นี้ ต อ งเป น คํ า สั่ ง ที่ ไ ม ล ะเมิ ด ต อ
กฎหมาย
(1.3) การปฏิบัติแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบเนื่องมาจากประการขางตน หาก
มลรัฐมีคําสั่งแลว แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมปฏิบัติตาม มลรัฐมีอํานาจ
โดยชอบธรรมทีจ่ ะปฏิบตั หิ รือกระทําการแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
(1.4) การแตงตั้งผูปฏิบัติราชการแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการใหบุคลากร
ของมลรัฐลงไปทําหนาที่แทนบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีขึ้น
ก็ตอ เมือ่ เขาหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1.5) เมือ่ ผูบ ริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยผิดกฎหมาย อันเปน
ผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสียหายและ/หรือไมสามารถทํางานตอไปได
มลรัฐมีอํานาจสั่งใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําการแกไข
จนกระทั่งสิ่งผิดกฎหมายเหลานั้นสิ้นสุดลง
(1.6) ถาผู บริหารขององคกรปกครองส วนท องถิ่นไมป ฏิบัติตาม โดยอางเหตุผลทาง
กฎหมาย มลรัฐสามารถแตงตั้งผูชวยเพื่อการปฏิบัติราชการใหถูกตองตามกฎหมาย
เขามาในองคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ๆ ได โดยมีหนาที่ลงไปแกไขสิ่งที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทําผิดกฎหมาย
(1.7) นอกจากนี้ แ ล ว มลรั ฐสามารถถอดถอนและยุ บ สภาขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นและสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมไดอีกดวย
(2) การตรวจสอบโดยผูช าํ นาญการ เปนการตรวจสอบในกรณีพิเศษ ซึ่งมาตรการที่มลรัฐ
จะแตงตั้งผูชํานาญการพิเศษขึ้นมา เพื่อใหคําแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปฏิบัติ
ราชการ โดยเฉพาะงานที่ทองถิ่นไดรับมอบหมายจากรัฐบาลมลรัฐใหดําเนินการแทน29 อยางไรก็
ตาม ผูชํานาญการที่วานี้ก็ไมมีอํานาจในการบังคับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําตามแตอยางใด
มีหนาที่เพียงใหคําแนะนําเทานั้น ประโยชนของการมีผูชํานาญการพิเศษก็คือ ผูชํานาญการจะชวย
แบงเบาภาระในการตรวจสอบการทํางานของมลรัฐไดสวนหนึ่ง นอกจากนี้ มลรัฐยังอาจแบง
พื้นที่ ใหผชู าํ นาญการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการแทนตนก็ได
8.2.7 การควบคุมโดยราชการสวนกลาง
เนื่องจากเยอรมันเปนสาธารณรัฐ ดังนั้นรัฐบาลกลางจึงไมมีหนาที่โดยตรงในการควบคุม
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มลรัฐกลับมีหนาที่ดังกลาวนี้แทน
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กฎหมายที่ควบคุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นของเยอรมันมีตั้งแต รัฐธรรมนูญ ธรรมนูญ
ของแตละมลรัฐ และกลุมของกฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น
สํ า หรั บ กระทรวงที่ ค วบคุ ม การทํ า งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยตรงก็ คื อ
กระทรวงกิจการภายใน และมีกระทรวงหลักอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนดใหเกี่ยวของ ซึ่งไดแก
(1) กระทรวงกิจการภายใน
ทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง ทั้งในดานงานปกครอง
งานทะเบียน กฎและระเบียบตางๆ ขอบังคับการประชุมสภา รูปแบบการออกคําสั่งของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การบริหารงานบุ คคล การจัดทํ าแผนพัฒนาองค กรปกครองสวน
ทองถิน่ เปนตน
กระทรวงกิจการภายในมีเขตพื้นที่ในการควบคุมแบงไปตามระดับ ตั้งแตระดับเขต 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 กําหนดมาตรฐานการทํางานและคาจางขั้นต่ําใหอยูใน
ขอบเขตและมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีก
แตอยูใ นระดับต่าํ เชน กระทรวงการขนสง ทีด่ แู ลเรือ่ งมาตรฐานของถนน เปนตน
กลาวโดยสรุปแลว การควบคุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากรัฐบาลระดับสหพันธรัฐมี
คอนข างน อย โดยสวนใหญ เปนการควบคุมโดยทางอ อม และจะมี การระบุ ไวใ นกฎหมายฉบั บ
สําคัญๆ เทานั้น เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินและภาษี สวนหนาที่การ
ควบคุมองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยตรงนัน้ เปนของรัฐบาลระดับมลรัฐ ซึ่งในแตละมลรัฐก็จะมี
ลักษณะการควบคุมแตกตางกันไป
8.3

แนวโนมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต

สืบเนื่องมาจากประเทศเยอรมัน มีประวัติศาสตรในดานการปกครองทองถิ่นของตัวเองมา
อยางยาวนาน โดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกับประเทศไทย ดังนั้นประสบการณในการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีมากตามไปดวย เยอรมันเคยมีการกระจายอํานาจอยางสูงสุด
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มาแลวในชวงปลายศตวรรษที่ 18 โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงตองเลี้ยงตนเอง
ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การขยายตัวของเศรษฐกิจ ประชากร และชุมชนมีมากขึ้น
หลายเทาตัว การบริหารจัดการเมืองแบบเลีย้ งตัวเองจึงทําไดยากขึ้นหากไมไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลมลรั ฐ หรือรัฐบาลสหพั นธ ดั งนั้น ช วง 20 ปที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่ นใน
เยอรมันเริ่มที่จะมีการปฏิรูปตนเอง เชน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาใชแบบเลือกตั้งผูบริหารโดยตรง เปนตน รัฐบาลระดับมลรัฐเริ่มเขามามีบทบาทในการชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น ประสิทธิภาพและสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เริ่มถูกใหความสําคัญเปนลําดับแรก แทนที่ความเปนอิสระและความเปนประชาธิปไตย
ป จจุบันนั บได วา องค ก รปกครองส ว นท องถิ่นในเยอรมั นมุ ง เน นประสิ ท ธิภาพในการ
ใหบริการสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ของตนพอใจ ระยะหลังเริ่มมีการวิพากษวิจารณ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ
อาจกลาวไดวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเยอรมันตองปรับตัวอยางมาก ซึ่งมีแนวโนม
ในการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้
1) รูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยืดหยุน และเปนอิสระมากขึ้น เพื่อให
รู ป แบบเหมาะสมกั บ ขนาดขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพภายในการใหบริการสาธารณะ
2) การให บริก ารสาธารณะจะถูกถายโอนไปใหเอกชนดําเนินการแทน เพราะองคก ร
ปกครองส วนท องถิ่ นเยอรมั น ไม มี ค วามสามารถทางด า นการเงิ น เพี ย งพอในการ
ใหบริการเองทัง้ หมด
3) การจัดวิธีการบริหารภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหมีความทันสมัย โดยเฉพาะ
ในปจจุบันที่ยุโรปกําลังบูรณาการเขาดวยกัน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองมีระบบ
การบริหารที่ทันสมัยพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การถายโอนขอมูลของ
ท อ งถิ่ นหนึ่ ง ไปสู อีก ท องถิ่ น หนึ่ ง กลายเป น ความจํ า เป น อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด เพื่ อ
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
4) ขนาดขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น จะมี ข นาดใหญ ขึ้ น ในขณะที่จํ า นวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง ทั้งนี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
อยูร อดได และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางทั่วถึง
5) รูปแบบความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับมลรัฐจะมีมากขึ้น เพราะความซับซอนของปญหาที่เกิดขึ้นใน
เยอรมัน หนวยงานเพียงหนวยเดียวไมสามารถแกไขปญหาได ซึ่งความรวมมืออาจจะ
ปรากฏออกมาหลายรูปแบบเชน การจัดตั้งบริษัทรวมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
ระหวางทองถิ่น การใหความชวยเหลือจากรัฐบาลกลางและมลรัฐ เปนตน
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6) ระบบการทํ า บั ญ ชี เ ดิ ม ที่ เ น น การตรวจสอบและถู ก ต อ ง กํ า ลั ง ถู ก เปลี่ ย นให มี ค วาม
คลองตัวแบบเอกชน เนนประสิทธิผลมากกวากฎระเบียบ 30
แนวโน ม ดั ง กล า วนี้ ไม ไ ด เ กิ ด แต เฉพาะแต ใ นเยอรมั น เท า นั้ น หากแต กํ า ลั ง กลายเป น
แนวโนมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วโลกอีกดวย ซึ่งสําหรับประเทศเยอรมัน แนวโนมใน
1) 4) 5) กําลังเปนที่นาสนใจและติดตามเปนอยางมา

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 271
เชิงอรรถ
1

www.odci.gov.
2
ปรัชญา เวสารัชช, การปกครองทองถิ่นของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (กรุงเทพฯ: โครงการ
สงเสริมการบริหารจัดการทีด่ โี ดยกระจายอํานาจสูท อ งถิน่ , 2543), หนา 3.
3
ไมเคิล เอ็ช เนลสัน, การปกครองทองถิ่นในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี, หนา, 7
4
ปรัชญา เวสารัชช, การปกครองทองถิ่นของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี, หนา 3.
5
OECD, Managing Across Level of Government: Germany, 1997 ใน www.oecd.org.
6
Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: Comparative
Analysis of Advance Democracies (Edward Elger Limited: Hants), p.251.
7
ไมเคิล เอ็ช เนลสัน , การปกครองทองถิ่นในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี,หนา 9.
8
Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: Comparative
Analysis of Advance Democracies, p.243.
9
Dieter Haschke, German Law Archive: Local Government Administration in Germany ใน
www.iuscomp.org.
10
Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: Comparative
Analysis of Advance Democracies, p. 251.
11
ตามมาตรา 28 (2) ของกฎหมายพื้นฐานไดรับรองสิทธิในการออกกฎระเบียบของคอมมูนไวอยาง
ชัดเจน ดูรายละเอียดใน www.memory.loc.gov.
12
www.memory.loc.gov.
13
Ibid.
14
Dieter Haschke, German Law Archive: Local Government Administration in Germany.
15
Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: Comparative
Analysis of Advance Democracies, p.254.
16
ปรัชญา เวสารัชช, การปกครองทองถิ่นของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี, หนา 27.
17
ปรับปรุงจาก ปรัชญา เวสารัชช , การปกครองทองถิ่นของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี, หนา 28.
18
www.worldbank.org.
19
เรื่องเดียวกัน.
20
Alan Norton, หนา 258
21
Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: Comparative
Analysis of Advance Democracies, p. 273.
22
www.memory.loc.gov.
23
Ibid.
24
Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: Comparative
Analysis of Advance Democracies, p. 273.
25
Dieter Haschke , German Law Archive: Local Government Administration in Germany.

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 272
26

กฎหมาย Local Government Law ฉบับปจจุบันของมลรัฐบาวาเลีย ประกาศใชเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ
ค.ศ. 1993 มีการแกไขเพิม่ เติมครัง้ สุดทายเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.1996.
27
ตามมาตรา 108 แหงกฎหมาย Local Government Law.
28
Local Government Law, Free State of Bavaria (Bayerische Gemeindeordnung, 1993).
29
ปรัชญา เวสสารัชช, การปกครองทองถิ่นของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี, หนา 54.
30
เรื่องเดียวกัน, หนา 36.

