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ภาษีชัว่คราวส�าหรบักองทนุการศกึษา  
รับรองการให้ทนุเพือ่การบรกิารด้านความปลอดภัยสาธารณะ  
แนวคิดรเิริม่แก้ไขรฐัธรรมนญู

ข้อเสนอที ่

30
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 30 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 30 

ผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 30 กล่าวว่าเราต้องเห็นด้วยกับการขึ้น
ภาษีมหาศาลอย่างรวดเร็ว หรือไม่ก็ต้องยอมโดนตัดงบการศึกษา

เราทุกคนต่างก็อยากมีโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
แต่การขึ้นภาษีก็ไม่ได้เป็นหนทางเดียวที่จะท�าให้ส�าเร็จ

นักการเมืองเลือกที่จะขึ้นภาษีมากกว่าที่จะปรับปรุงให้โครงการ
ที่รัฐให้ทุนหรือระบบบริหารราชการขนาดใหญ่และสิ้นเปลืองให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น

ดูสิ่งที่พวกเขาเพิ่งท�า: นักการเมืองอนุมัติเกือบจะ $5 พันล้าน
ในพันธบัตรรัฐแคลิฟอร์เนียส�าหรับ ”รถไฟความเร็วสูงที่ไม่ได้ไป
ไหน” และกลายเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้เสียภาษี $380 ล้านต่อปี 
เราน่าจะใช้เงินพวกนั้นไปกับการศึกษา!

พวกนักการเมืองกลับให้ทางเลือกปลอมๆ กับเรา เพิ่มภาษีขาย
ปีละ $1 พันล้าน และเพิ่มภาษีเงินได้กับธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ตัด
งบโรงเรียน 

ข้อเสนอที่ 30 ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น: ไม่มีการรับประกันใดๆ 
เลยว่าจะมีเงินแม้เพียงหนึ่งดอลลาร์ที่ใช้สนับสนุนชั้นเรียน 

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: ที่จะยอมให้นักการเมืองเอาเงินส�าหรับ
การศึกษาในปัจจุบันไปใช้กับโครงการอื่น เราไม่มีทางรู้ว่าเงินนั้น
ไปไหนแน่ 

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: เป็นการยื่นเช็คเปล่าให้กับนักการเมือง
ซาคราเมนโต้โดยไม่มีการก�าหนดงบประมาณ เงินสงเคราะห์ 
หรือการปฏิรูปการศึกษา

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: ซึ่งท�าร้ายธุรกิจขนาดเล็กและต�าแหน่ง
งาน

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: เป็นแค่เงินมากขึ้นให้นักการเมืองใน
ซาคราเมนโต้ใช้จ่าย

อย่าเข้าใจผิด ข้อเสนอท่ี 30 ไม่ได้เป็นอย่างท่ีเหน็ เป็นเพยีง
ข้อแก้ตวัของนกัการเมอืงซาคราเมนโต้ท่ีจะเอาเงินจากเรามากขึน้ 
ในขณะท่ีท�าร้ายเศรษฐกิจและไม่ได้ท�าอะไรเพือ่ช่วยการศึกษา

ชาวแคลิฟอร์เนียฉลาดพอที่จะไม่ถูกหลอก: ลงคะแนน ไม่รับ 
ใน ข้อเสนอที่ 30!
JOEL FOX, ประธาน 
คณะกรรมาธิการด�าเนินการธุรกิจขนาดเล็ก
JOHN KABATECK, กรรมการบริหาร 
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ/แคลิฟอร์เนีย 
KENNETH PAYNE ประธาน 
สมาคมผู้เสียภาษีซาคราเมนโต้

สารจาก สันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียง, ครู และเจ้าหน้าที่ 
ผู้บังคับใช้กฎหมาย (LEP) รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ชาวแคลิฟอร์เนียที่รักทั้งหลาย
หลังจากหลายปีที่ถูกตัดงบประมาณ โรงเรียนรัฐบาล, 

มหาวิทยาลัย, บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะต่างๆ ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ได้มาถึงจุดวิกฤติแล้ว

เพยีงแค่ช่วงสีปี่ทีผ่่านมา โรงเรยีนถกูตดังบประมาณไปแล้วถึง $20 
พันล้าน กว่า 30,000 ของจ�านวนครทูีล่ดลง และขนาดชัน้เรียนทีใ่หญ่
ทีส่ดุในประเทศ เดก็ๆ ของเราสมควรได้รบัการศกึษาทีดี่กว่านี้

ถึงเวลาที่ต้องแสดงจุดยืนและท�าให้รัฐแคลิฟอร์เนียกลับมาดี
เหมือนเดิม

ข้อเสนอที ่30 พระราชบญัญตัคิุม้ครองการศกึษาและความ
ปลอดภยัสาธารณะท้องถิน่ ได้รบัการสนบัสนนุโดยผูว่้าการรัฐ 
Jerry Brown, สนันบิาตสตรผีูม้สีทิธอิอกเสยีง และการรวมตวักัน
ของผูน้�าทางการศกึษา, การบงัคบัใช้กฎหมาย และธรุกิจท่ัวท้ังรัฐ 

มีการสนับสนุน ข้อเสนอที่ 30 อย่างกว้างขวางเพราะเป็นการ
ริเริ่มเดียวที่จะป้องกันกองทุนเพื่อการศึกษาและความปลอดภัย 
และช่วยจัดการปัญหายุ่งเหยิงเรื้อรังของงบประมาณรัฐ:

• ป้องกนัไม่ให้งบประมาณการศกึษาถกูตดัมากกว่าน้ี การไม่มข้ีอ
เสนอที ่30 โรงเรยีนและวทิยาลยัของเราต้องเผชญิกับการถูก
ตดังบประมาณเพิม่ขึน้ทีส่ร้างความเสยีหายอกี $6 พนัล้านในปี
นี ้ข้อเสนอที ่30 เป็น เพยีง การรเิริม่ด�าเนนิการเดยีวท่ีจะป้องกัน
การถกูตดังบประมาณและจดัหาเงนินบัพนัล้านให้กบักองทนุ
ใหม่ส�าหรบัโรงเรยีนทีเ่ริม่ต้นในปีนี ้เงนิทนุทีจ่ะใช้ไปเพือ่ขนาด
ชัน้เรยีนทีเ่ลก็ลง ต�าราเรยีนทีท่นัสมยั และจ้างครกูลับมาใหม่

• รบัประกนัการให้ทนุแก่บรกิารความปลอดภยัสาธารณะท้องถ่ิน 
ข้อเสนอท่ี 30 เป็นเพยีง ร่างกฎหมายเดยีวทีส่ร้างหลกัประกนั
ส�าหรบักองทุนเพือ่ความปลอดภยัสาธารณะในรฐัธรรมนญู
ของรฐั ซึง่จะไปแตะไม่ได้หากไม่มกีารเหน็ชอบของผูล้ง
คะแนน ข้อเสนอที ่30 ท�าให้มเีจ้าหน้าทีต่�ารวจเพยีงพอ

• ช่วยสร้างสมดุลของงบประมาณข้อเสนอที่ 30 จะช่วยสร้าง
สมดุลของงบประมาณและช่วยช�าระหนี้รัฐซึ่งสะสมการกู้ยืม
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เป็นก้าวที่ส�าคัญที่จะยุติการขาดแคลนงบ
ประมาณที่สะสมในรัฐแคลิฟอร์เนีย

เพื่อคุ้มครองการศึกษาและความปลอดภัย ข้อเสนอที่ 30 เพิ่ม
การจัดเก็บภาษีจากผู้มีรายได้สูงที่มีรายได้มากกว่า $500,000 ต่อ
ปีชั่วคราว และก�าหนดอัตราภาษีขายซึ่งต�า่กว่าปีที่แล้ว

ข้อเสนอที่ อัตราภาษีในข้อเสนอที่ 30 เป็นอัตราชั่วคราว ที่จะ
ช่วยสร้างสมดุลงบประมาณและจ�าเป็นต่อการคุ้มครองการศึกษา
และความปลอดภัย:

• เฉพาะผู้มีรายได้สูงสุดที่จะจ่ายภาษีในอัตราที่สูงขึ้น:  
ข้อเสนอที่ 30 ขอให้ผู้ที่มีรายได้มากที่สุดจ่ายภาษีเงินได้
มากขึ้นชั่วคราว คู่สามีภรรยาที่มีรายได้ต�่ากว่า $500,000 ต่อ
ปี จะ ไม่ ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น

• การจดัเกบ็รายได้ใหม่ทัง้หมดนีเ้ป็นมาตรการชัว่คราว: ข้อเสนอ
ที ่ร่างกฎหมายภาษใีนข้อเสนอที ่30 นีเ้ป็นมาตรการชัว่คราว
และ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้โดยไม่มกีารลงคะแนนของ
ประชาชน ผูม้รีายได้สงูทีส่ดุจะจ่ายภาษมีากขึน้เป็นเวลาเจด็ปี 
บทบญัญตัเิกีย่วกบัภาษขีายมผีลบงัคบัใช้เป็นเวลาสีปี่

• เงินจะอยู่ในบญัชพีเิศษทีส่ภานติบิญัญัตแิตะต้องไม่ได้: เงนิที่
ได้จากการเก็บภาษเีพิม่จะอยู่ในกองทนุพเิศษซึง่สภานติิบญัญติั
จะแตะต้องไม่ได้และไม่สามารถน�ามาใช้ในงานบรหิารของรฐั

• ข้อเสนอที่ 30 ก�าหนดให้มีข้อบังคับการตรวจสอบบัญชี: การ
ตรวจสอบบัญชีตามข้อบังคับโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระทุก
ปีจะท�าให้มั่นใจว่ากองทุนจะถูกใช้ไปส�าหรับโรงเรียนและ
ความปลอดภัยสาธารณะเท่านั้น

ร่วมกันกับ สันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียง, ครู และเจ้าหน้าที ่
ผู้บังคับใช้กฎหมาย (LEP) รัฐแคลิฟอร์เนีย

ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 30
ต้องแสดงจุดยืนเพื่อการศึกษาและความปลอดภัยสาธารณะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ YesOnProp30.com.

JENNIFER A. WAGGONER, ประธาน 
สันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
DEAN E. VOGEL, ประธาน 
สมาคมครูแคลิฟอร์เนีย
KEITH ROYAL, ประธาน 
สมาคมนายอ�าเภอรัฐแคลิฟอร์เนีย
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 การคัดค้านข้อเสนอที่ 30 

 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 30 

ภาษีชั่วคราวส�าหรับกองทุนการศึกษา  
รับรองการให้ทุนเพื่อการบริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ  
แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ข้อเสนอที ่

30
ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30: ก็แค่ “เกมสลับที่ลวงตา (Shell 

Game)” ทางการเมืองมูลค่า $50 พันล้าน ที่ไม่ได้รับประกันว่า
กองทุนใหม่นี้จะใช้ส�าหรับโรงเรียน 

นักการเมืองที่อยู่เบื้องหลัง ข้อเสนอที่ 30 ต้องการให้เราเชื่อว่า
หากผู้ลงคะแนนเห็นชอบกับการขึ้นภาษีมหาศาลอย่างรวดเร็วใน
เจ็ดปีของข้อเสนอที่ 30 เงินก้อนใหม่จะใช้ส�าหรับชั้นเรียน ไม่มี
อะไรใกล้เคียงความเป็นจริง

ข้อเสนอที่ 30 ยอมให้นักการเมืองเล่น “เกมสลับที่ลวงตา 
(shell game)” แทนที่จะหาทุนก้อนใหม่ให้กับโรงเรียน: 

• พวกเขาสามารถใช้เงินที่มีอยู่ส�าหรับโรงเรียนไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นและแทนที่เงินก้อนนั้นด้วยเงินภาษีที่เก็บ
เพิ่มใหม่ พวกเขาเอาเงินออกไปด้วยมือหนึ่งแล้วใส่กลับ
เข้าไปด้วยมืออีกข้างหนึ่ง ไม่ว่าพวกคุณจะท�าอย่างไร  
ข้อเสนอที่ 30 ไม่ได้รับประกันว่าเงินหนึ่งเพ็นนีจะเข้าไปใน
กองทุนใหม่ส�าหรับโรงเรียน

• นักการศกึษาหลายคนเปิดเผยช่องโหว่นีแ้ละแม้แต่สมาคม
คณะกรรมการโรงเรยีนแห่งรฐัแคลฟิอร์เนยีกย็งักล่าวว่า 
“ . . . การรเิริม่ร่างกฎหมายของผูว่้าการรฐันีไ้ม่ได้เป็นการ
หาทุนก้อนใหม่ให้กบัโรงเรยีน” (20 พฤษภาคม 2012)

• หนงัสอืพมิพ์ The Wall Street Journal ระบถุงึช่องโหว่
เดยีวกนัว่า “ผูว่้าการรฐัแคลฟิอร์เนยี, Jerry Brown, พยายาม
ทีจ่ะชกัชวนให้ผูล้งคะแนนเสยีงรบัร่างการขึน้ภาษขีองเขา
ในเดอืนพฤศจกิายนนีโ้ดยบอกว่าจะเอาไปช่วยโรงเรียน 
เป็นการอ�าพรางความไม่จรงิใจทีว่่าต้องการรายได้ท่ีจดัเก็บ
ใหม่นีเ้พือ่เอาไปกลบกองทนุบ�านาญครทูีย่งัเป็นหนีท่้วมอยู่” 
บทบรรณาธกิาร Wall Street Journal, 22 เมษายน 2012

• แม้แต่ในชื่อกฎหมายและบทสรุปอย่างเป็นทางการของ 
ข้อเสนอที่ 30 ก็ยังกล่าวว่าเงินกองทุนนี้สามารถใช้  
“ . . . ช�าระภาระผูกพันของค่าใช้จ่ายอื่น” 

นอกจากนี้ ไม่มีข้อก�าหนด หรือการรับรองใดๆ ว่าเงินจะถูกใช้
ส�าหรับชั้นเรียน และไม่มีอะไรในข้อเสนอที่ 30 ที่แสดงถึงการ
ปฏิรูประบบการศึกษาที่จะตัดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง ตัดระบบบริหาร
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่จ�าเป็น

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30—ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

นักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่อยู่เบื้องหลังข้อ
เสนอที่ 30 ต้องการขึ้นภาษีเพื่อเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่
ได้ แต่ปฏิเสธที่จะผ่านร่างการปฏิรูปที่ส�าคัญ

• ผลประโยชน์พิเศษและนักการเมืองที่พวกเขาควบคุมได้ขัด
ขวางการปฏิรูปเงินบ�านาญ เรามีหนี้เงินบ�านาญ $500 พัน
ล้านที่ไม่มีเงินส�ารองพอจ่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งนักการ
เมืองปฏิเสธที่จะออกพระราชบัญญัติปฏิรูปที่แท้จริง 

• กลุ่มคนเดียวกันนี้ได้ขัดขวางการปฏิรูปงบประมาณ นักการ
เมืองยังคงใช้จ่ายเงินมากกว่าที่รัฐมีอย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอที่ 30 จะตอบแทนพฤติกรรมที่อันตรายนี้โดยการ
ให้เงินพวกเขาใช้จ่ายมากขึ้นอีกพันๆ ล้านโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ไม่มีการรับประกันว่าเงินจะไม่ถูกใช้
อย่างสิ้นเปลือง หรือว่าเงินจะถูกใช้ส�าหรับชั้นเรียนจริงๆ

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 30—หยุดการขู่เข็ญของนักการเมือง
ผู้ว่าการรัฐ นักการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่อยู่

เบื้องหลังข้อเสนอที่ 30 ขู่ผู้ลงคะแนนเสียง พวกเขาบอกว่า “ลง
คะแนนให้กับการขึ้นภาษีมหาศาลสิ หรือไม่เราก็จะไปเอาจาก
โรงเรียน” แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ปฏิเสธที่จะปฏิรูประบบ
การศึกษาหรือระบบเบี้ยบ�านาญเพื่อประหยัดเงิน

เราจ�าเป็นต้องท�าให้เศรษฐกิจเติบโตเพื่อสร้างงานและตัด
ความสิ้นเปลือง ขจัดสิ่งไม่ถูกต้องของรัฐบาล ปฏิรูปกระบวนการ
จัดท�างบประมาณ และถามหาความรับผิดชอบจากนักการเมือง 
แทนการเห็นชอบกับภาษี $50 พันล้าน ที่เรียกเก็บเพิ่มอย่าง
รวดเร็วจากธุรกิจเล็กๆ และครอบครัวคนวัยท�างาน โดยไม่ได้
แสดงความรับผิดชอบหรือการรับประกันใดๆ ว่ากองทุนที่จัดเก็บ
นี้จะใช้เพื่อการศึกษา

ไม่รับ ในข้อเสนอท่ี 30—ปฏรูิปและสร้างงานก่อน ไม่ใช่ขึน้ภาษี
JON COUPAL, ประธาน 
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis
TOM BOGETICH, กรรมการบริหาร (เกษียณ) 
คณะกรรมาธิการการศึกษารัฐแคลิฟอร์เนีย 
DOUG BOYD, สมาชิก 
คณะกรรมาธิการการศึกษาเทศมณฑลลอสแอนเจลิส 

หลังจากการตัดงบประมาณมาหลายปี ถึงเวลาต้องก�าหนด
ความคุ้มครองต่อโรงเรียนและความปลอดภัยสาธารณะท้องถิ่น 

การควบคุมการเงินที่เข้มงวดของข้อเสนอที่ 30 จะรับประกันว่า
เงินจะใช้ไปเพื่อการศึกษาและความปลอดภัยสาธารณะท้องถิ่น
เท่านั้น:

• รายได้ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญว่าจะอยู่ในบัญชีพิเศษ
ส�าหรับโรงเรียนที่สภานิติบัญญัติแตะต้องไม่ได้ 

• การเงินจะถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ ทุกปแีละไม่สามารถ
น�าไปใช้กับการบริหาร หรือในระบบบริหารในซาคราเมนโต้

• ข้อเสนอที่ 30 ให้อ�านาจการด�าเนินคดีทางอาญาหากมีการ
ใช้เงินผิดประเภท 

ลูกหลานของเราสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าชั้นเรียนที่แออัดที่สุด
ในประเทศ ข้อเสนอที่ 30 ขอให้คนรวยช่วยจ่ายส่วนที่เป็นธรรม 
เพื่อท�าให้เรามีชั้นเรียนและอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เพียงพอ

• ป้องกันไม่ให้เกิดการตัดงบประมาณมากไปกว่านี้ในปีนี้:  
ข้อเสนอที่ 30 เป็นการริเริ่มด�าเนินการเดียวที่จะกันไม่ให้งบ
ประมาณ $6 พันล้าถูกตัดโดยอัตโนมัติส�าหรับโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยในปีนี้ หากไม่มีข้อเสนอที่ 30 เราจะเผชิญกับ
เวลาเปิดเรียนที่สั้นลง ครูถูกเลิกจ้าง และค่าเล่าเรียนที่เพิ่ม
ขึ้นสูงลิ่วในปีนี้ 

• จัดหากองทุนใหม่หลายพันล้านเพื่อการศึกษา: ข้อเสนอที่ 
30 จัดหาเงินหลายพันล้านเพิ่มในกองทุนเพื่อลดขนาดของ
ชั้นเรียนและน�าชั้นเรียนศิลปะและพลศึกษา (PE) กลับมา 

• คุ้มครองความปลอดภัยท้องถิ่นสาธารณะ: ข้อเสนอที่ 30 
รับประกันการจัดหาทุนให้แก่งานความปลอดภัยท้องถิ่น
สาธารณะในรัฐธรรมนูญรัฐและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรือน
จ�าในอนาคต

• ช่วยสร้างสมดุลแก่งบประมาณ: ข้อเสนอที่ 30 เป็นการแก้
ปัญหาระยาวส่วนหนึ่งที่จะสร้างดุลแก่งบประมาณรัฐ

ครู เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ผู้น�าธุรกิจ และผู้ว่าการรัฐ Jerry 
Brown ล้วนสนับสนุนข้อเสนอที่ 30 เพราะเป็นเพียงมาตรการ
เดียวที่จะท�าให้รัฐแคลิฟอร์เนียฟื้นตัวขึ้นมาได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.YesOnProp30.com.
JENNIFER A. WAGGONER, ประธาน 
สันนิบาตสตรีผู้มีสิทธิออกเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
JOSHUA PECHTHALT, ประธาน 
สมาคมครูแคลิฟอร์เนีย
SCOTT R. SEAMAN, ประธาน 
สมาคมนายต�ารวจใหญ่แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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