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ภาษีส�าหรับกองทุนการศึกษาและหลักสูตรปฐมวัย  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

38
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 38 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 38 

เราทุกคนต้องการโรงเรียนที่ดีขึ้น
แต่การทุ่มเงนิภาษก้ีอนใหม่จ�านวน	$120	พนัล้านในระบบบรหิาร

ราชการของรัฐท่ีส้ินเปลอืงและไม่ต้องรบัผิดชอบใดๆ	นัน้ไม่ได้
เป็นการท�าให้เกดิการศกึษาทีมี่คณุภาพแก่ลกูหลานของเรา	
แทนที่จะปฏิรูประบบ	ขจัดสิ่งอันไม่ท�าให้เกิดประโยชน์และการ

ละเมิดต่างๆ	ข้อเสนอที่	38	กลับขึ้นภาษีและโยนเงินเพิ่มให้กับ
ระบบบริหารราชการที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ:
•	ข้อเสนอที่	38	เป็นการขึ้นภาษีเงินได้ครั้งใหญ่ส�าหรับผู้มีเงิน
ได้ชนชั้นกลางและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก	หากคุณมีรายได้	
$8,000	หรือมากกว่าต่อปีส�าหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษี	อัตรา
ภาษีของคุณอาจสูงถึงร้อยละ	21%	ส�าหรับสิบสองปีภาษีต่อ
ไป	

•	ข้อเสนอที่	38	จะท�าลายธุรกิจขนาดเล็กโดยการขึ้นภาษี
อย่างมโหฬารส�าหรับธุรกิจครอบครัวที่กรอกและแสดงภาษี
ในรูปแบบบุคคลธรรมดาแต่ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ	

•	ข้อเสนอที่	38	ท�าลายต�าแหน่งงานในธุรกิจขนาดเล็กและ
ธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นภาคที่มีการเติบโตในการจ้างงาน	
ตอนนี้แคลิฟอร์เนียมีอัตราการว่างงานสูง	เป็นอันดับสามของ
ประเทศ	

•	ข้อเสนอที่	38	ไม่สามารถแก้ไขได้เลยเป็นเวลาสิบสองป	ี
แม้แต่ในกรณีของการฉ้อฉล	หรือการใช้จ่ายไม่คุ้มค่า	

•	ข้อเสนอที	่38	ท�าเงินให้นักการเมืองในซาคราเมนโต	$3	พัน
ล้านต่อปีเป็นเวลาสี่ปีเพื่อให้ใช้จ่ายตามที่ต้องการ

•	ข้อเสนอท่ี	38	เป็นการสร้างระบบงานราชการที่มีต้นทุนสูง
ระบบใหม่โดยการบังคับให้โรงเรียนต้องผ่านกระบวนการ
งานราชการท่ีซับซ้อนเพื่อให้ได้เงินสนับสนุน	และก�ากับ
โครงการใหม่ๆ	ในขณะที่งานท่ีจ�าเป็นของโรงเรียนถูกตัด
งบ

•	ข้อเสนอที	่38	ไม่ได้มีส่วนในการปรับปรุงผลการเรียนของ
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม	

ร่วมกับนักการศึกษา	แพทย์	เจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย	องค์กร
ตัวแทนผู้เสียภาษีและผู้น�าธุรกิจขนาดเล็กในแคลิฟอร์เนียในการ
ลงคะแนนเสียง	“ไม่รับ”	ต่อข้อเสนอที	่38	เว็บไซต	์	
www.StoptheMiddleClassTaxHike.com

ANDREW WONG, สมาชิก
เขตการศึกษาร่วมโพโมนา,	คณะกรรมาธิการการศึกษา
KEITH ROYAL, ประธาน
สมาคมนายอ�าเภอแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
RICHARD RIDER, ประธาน
เครือข่ายผู้ต่อสู้ทางภาษีแห่งซานดิเอโก

การศึกษาคืออนาคตของเราเนื่องจากเด็กเคืออนาคตของเรา	
หากไม่มีโรงเรียนที่มีคุณภาพ	รัฐของเราจะขาดแรงงานที่มีทักษะ
อันจ�าเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน	
แทนที่จะลงทุนในโรงเรียนของเรา	ผู้น�าทางการเมืองทั้งจาก

สองพรรคกลับตัดงบประมาณ	นับตั้งแต่ปี	2008	พวกเขาได้ตัดงบ
ที่สนับสนุนโรงเรียนลงถึง	$20	พันล้าน	ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากว่า	40,000	คนต้องออกจากงาน	และรัฐแคลิฟอร์เนียใน
ปัจจุบันมีขนาดห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ	
ฟื้นฟูการให้เงินสนับสนุนและขยายโรงเรียน
ข้อเสนอที่	38	ท�าให้โรงเรียนกลับมามีความส�าคัญอีกครั้ง	รับ

ประกันเงินทุนสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูรักษาระบบการศึกษาที่ดีและ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ข้อเสนอน้ีได้รับรองว่ามีเงนิหลายพนัล้านให้โรงเรยีนในท้องถิน่

ตามอตัราการสมคัรเข้าเรยีน	โดยเฉลีย่	$10	ล้านในช่วงสบิสองปี	
โรงเรียนต่างๆ	สามารถใช้เงินเพื่อลดขนาดห้องเรียน	หรือน�า

การสอนในวิชาศิลปะ	ดนตรี	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	อาชีวะ	
การศึกษาทางเทคนิคและการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยกลับคืน
มา	ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นของแต่ละโรงเรียน	
เรียนรู้เกี่ยวกับจ�านวนเงินทุนที่ข้อเสนอที	่38	จะส่ง

ให้กับโรงเรียนโดยตรงในชุมชนของคุณได้ที่:	www.
moneyforlocalschools.org/restore
ป้องกันการตัดงบมากขึ้น
ข้อเสนอที่	38	ช่วยป้องกันการตัดงบประมาณมากขึ้นโดยการ

จัดสรรเงิน $3	พันล้านต่อปีไว้จนถึงป	ี2016–17	เพื่อลดการขาด
ดุลภาครัฐโดยการช�าระหนี้จากพันธบัตรรัฐเพื่อการศึกษา	
เตรียมลูกหลานเพื่อความส�าเร็จ
ข้อเสนอที่	38	ให้เงินกว่า	$1.1	พันล้านต่อปีเพื่อฟื้นฟูงบ

ประมาณที่ถูกตัดด้านการศึกษาปฐมวัย	การพัฒนาคุณภาพ	และ
เพิ่มการเข้าถึงต่อการศึกษาวัยอนุบาล	
วิถีทางลงทุนอันยุติธรรมในการลงทุนในโรงเรียนของเรา	
ในฐานะชาวแคลิฟอร์เนยี	เราทกุคนควรได้มส่ีวนในการปรบัปรงุ

โรงเรียนเน่ืองจากเราจะได้มีส่วนในประโยชน์ทีไ่ด้จากการมโีรงเรยีน
ทีม่คุีณภาพดีขึน้ซึง่มผีลต่อเศรษฐกจิของรฐัและคณุภาพของชวีติ	
ข้อเสนอที่	38	ก�าหนดที่จะใช้จ่ายเงิน	$10	พันล้านต่อปีเพื่อ

ฟื้นฟูสถานศึกษาโดยการเพิ่มอัตราภาษีเงินได้หลังส่วนลดหย่อน
ต่างๆ	โดยการใช้เกณฑ์ตามความสามารถในการจ่าย	ผู้เสียภาษี

ที่ร�่ารวยที่สุดจะเป็นผู้จ่ายมากที่สุดด้วยอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	
2.2	ส�าหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีที่รายได้เกิน		
$2.5	ล้าน	ในทิศทางตรงข้ามกัน	ผู้มีเงินได้ต�่ากว่า	$25,000	จะ
จ่ายภาษีราว $7.00	ต่อปี
ศึกษาว่าข้อเสนอที	่38	มีผลกระทบต่อผู้เสียภาษีเช่นคุณ

อย่างไรที่:	www.moneyforlocalschools.org/taxcalculator
การรับประกันห้าข้อแก่บรรดาพ่อแม	่และผู้เสียภาษี:
•	ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแตะเงินได้ข้อเสนอที่	38	ห้ามฝ่าย
นิติบัญญัติไม่ให้น�าเงินไปใช้	หรือขอยืมเงิน	และไม่สามารถ
ใช้เงินใหม่เพื่อทดแทนเงินที่โรงเรียนได้รับในปัจจุบัน

•	การให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนต้องให้ตามจ�านวนนักเรียนแก่
ทุกโรงเรียนและต้องใช้จ่ายในโรงเรียน	ต้องมีการตรวจสอบ
เงินทุน	และความพยายามที่จะถ่ายเทเงินใดๆ	ถือเป็นความ
ผิดอาญาอุจฉกรรจ์ที่ต้องรับโทษจ�าคุก	และจะถูกห้ามจาก
การรับต�าแหน่งในภาครัฐ

•	ไม่สามารถน�าเงินไปเพิ่มเงินเดือนหรือบ�านาญของบุคลากร
ในโรงเรียนได	้และข้อเสนอที	่38	ยังห้ามใช้จ่ายทางการ
บริหารเกินร้อยละ	1	ด้วย

•	 การตดัสนิใจในการใช้จ่ายจะกระท�าในระดบัท้องถิน่หลงัจากการ
ได้รบัฟังความเห็นของสงัคมเขตการศกึษาต้องเปิดการประชมุ
สาธารณะในพืน้ทีโ่รงเรยีนแต่ละแห่งเพือ่รบัฟังความเหน็จากพ่อ
แม่	บคุลากรทางการศกึษาและชมุชนก่อนทีจ่ะใช้เงนิ

•	 เขตการศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงโรงเรียน
แต่ละแห่งเขตการศึกษาต้องก�าหนดเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการศึกษาประจ�าปีส�าหรับแต่ละโรงเรียน	และมีการ
รายงานต่อสาธารณชนว่าเงินนั้นได้มีการใช้จ่ายอย่างไร	และ
เป้าหมายในการปรับปรุงนั้นบรรลุผลหรือไม่

ท�าให้โรงเรียนกลับมามีความส�าคัญอีกครั้ง	ลงคะแนนเสียง	
”รับ”	ข้อเสนอที่	38

CAROL KOCIVAR, ประธาน
สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งแคลิฟอร์เนีย
EDWARD JAMES OLMOS, นักแสดง
ARUN RAMANATHAN, ประธานบริหาร
องค์การ	Education Trust-West
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 การคัดค้านข้อเสนอที่ 38 

 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 38 

ภาษีส�าหรับกองทุนการศึกษาและหลักสูตรปฐมวัย  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

38
ลงคะแนนเสียง	“ไม่รับ”	ข้อเสนอที	่38:
ขึน้ภาษเีงนิได้ถงึ	$120 พันล้านส�าหรบัชาวแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่
หากคุณมีรายได้ที่ต้องเสียภาษี	$17,346	ขึ้นไปต่อป	ี

ข้อเสนอที	่38	ท�าให้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
แคลิฟอร์เนียสูงขึ้นถึงร้อยละ	21	นอกเหนือจากเงินภาษีที่ต้อง
จ่ายให้กับรัฐบาลกลาง	
การเสนอให้ขึ้นภาษีตามข้อเสนอที	่38	นั้นต่อเนื่องไปจนถึงปี	

2024	หากคุณมีลูกที่เพิ่งเข้าประถมปีที่หนึ่ง	คุณจะต้องจ่ายภาษี
เงินได้สูงขึ้นจนกว่าลูกจะจบชั้นมัธยมปลาย
แม้เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น	และคนกลับมาท�างานอีกครั้ง	ภาษีก็ยัง

เพิ่มขึ้นต่อไป	แม้ไม่มีการปฏิรูประบบการศึกษาของเรา	เช่น	การ
ไล่ครูที่ไม่ดีออก	การเพิ่มภาษีก็ยังมีต่อไป	ข้อเสนอที่	38 ท�าให้
เราต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงขึ้นเป็นเวลาสิบสองปีข้าง
หน้า	ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น!
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เงินหลายพันล้านจาก

ระบบภาษีใหม่นี้	และไม่ต้องรับผิดชอบอย่างเห็นได้ชัดว่า	เงินจะ
น�าไปใช้จ่ายอย่างไร	และเงินเท่าใดที่จะน�าไปใช้จ่ายในห้องเรียน
จริงๆ
พุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็กและตัดงาน
ธุรกิจขนาดเล็กในแคลิฟอร์เนียมูลค่าราว	3.8 ล้านต้องจ่าย

เงินภาษีบุคคลธรรมดาจากรายได้ของตนแทนที่จะเป็นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล	ด้วยเหตุนี้	ธุรกิจขนาดเล็กจึงได้รับผลกระทบอย่าง
หนักจากอัตราภาษีที่สูงขึ้น	แม้แต่ธุรกิจที่มีรายได้เพียง	$30,000 
หรือ	$40,000	ต่อปี
แทนที่จะสร้างงานและปรับปรุงเศรษฐกิจข้อเสนอที่	38	กลับ

ท�าให้ธุรกิจครอบครัวต้องลดการจ้างงาน	ย้ายออกจากรัฐ	หรือ
แม้แต่ปิดกิจการ	หากพวกเขายังคงท�าธุรกิจในรัฐต่อไป	พวกเขา
ต้องขึ้นราคาเพื่อจ่ายภาษีที่สูงขึ้น	ซึ่งสุดท้ายก็เป็นการผลักภาระ
ให้กับผู้บริโภค
ไม่มีข้อก�าหนดให้ปรับปรุงผลการท�างานของโรงเรียน
ภายใต้ข้อเสนอที่	38	ไม่มีข้อก�าหนดในการปรับปรุงผลการ

ท�างานของโรงเรียน	หรือการก�าจัดครูที่ไม่ดีออกไป	มีการใช้
จ่ายเงินมากเกินไปส�าหรับการบริหารจัดการ	ที่ปรึกษา	บ�านาญ	
สวัสดิการและค่าโสหุ้ย	และใช้เงินเพียงนิดเดียวส�าหรับห้องเรียน	
ในปัจจุบันนี	้ร้อยละ	24	ของนักเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนียเรียนไม่จบ
ชั้นมัธยมปลาย	ข้อเสนอที่	38	เทเงินมากขึ้นเข้าระบบที่ท�าให้เด็ก

ของเราล้มเหลวโดยไม่มีการก�าหนดให้มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน	
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	แม้แต่การฉ้อฉล	หรือการใช้จ่ายที่สูญ

เปล่าเป็นเวลาสิบสองปี
ข้อเสนอที	่38	ประกอบด้วยบทบัญญัติพิเศษที่ซ่อนไว้ในหน้า

กระดาษยี่สิบเจ็ดหน้าที่พิมพ์อย่างสวยงามซึ่งห้ามการเปลี่ยนแป
ลงใดๆ	ในกฎหมายนี้จนกว่าสิ้นปี	2024	(โดยไม่มีการลงคะแนน
เสียงอื่นโดยประชาชน)	แม้แต่กรณีการใช้จ่ายไม่คุ้มค่า	การ
ฉ้อฉล	หรือการละเมิด
เงินภาษีใหม	่$120	พันล้าน	แต่ไม่มีอะไรที่จะช่วยลดการขาด

ดุลของเรา
ข้อเสนอที	่38	อนุญาตให้นักการเมืองในซาคราเมนโตสามารถ

ใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆ	ไม่มีอะไรในข้อเสนอที	่38	ที่ก�าหนดให้ทุน
ใดๆ	ต้องถูกน�าไปใช้เพื่อการลดการขาดดุลเป็นการเฉพาะ	และ
ไม่ได้มีอะไรหยุดนักการเมืองจากการท�าให้เราตกอยู่ในสภาพ
วุ่นวายที่เราก�าลังประสบอยู่ในขณะนี้ได	้แม้แต่เงินภาษีใหม	่$120	
พันล้าน
ลงคะแนนเสียง	“ไม่รับ”	ข้อเสนอที	่38:
•	 เอกสาร	27	หน้าทีต่พีมิพ์อย่างสวยหร	ูและเตม็ไปด้วยข้อเสยี
•	จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น	$120	พันล้าน
•	 เพิ่มภาษีส�าหรับเงินได้ที่ต้องจ่ายภาษีที่เกิน	$17,346	
•	ท�าลายธุรกิจขนาดเล็ก	และลดต�าแหน่งงาน
•	ไม่มีข้อก�าหนดในการปรับปรุงการท�างานของโรงเรียน
•	 เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเวลาสิบสองปี	แม้ในกรณีการฉ้อฉล
หรือ	การใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่า—โดยปราศจากการออกเสียงลง
คะแนนอื่นอีก

ไม่รับ	ข้อเสนอที	่38	ซึ่งเป็นการริเริ่มกฎหมายที่มีจุดอ่อน	มีค่า
ใช้จ่ายสูง	และท�าให้เกิดความเข้าใจผิด	

ALLAN ZAREMBERG, ประธาน
หอการค้าแห่งแคลิฟอร์เนีย
KEN WILLIAMS, สมาชิก
ออเรนจ	์เคาน์ตี้คณะกรรมาธิการการศึกษา
THOMAS HUDSON, ผู้อ�านวยการบริหาร
คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียภาษีแห่งแคลิฟอร์เนีย

สถานศึกษาของเราก�าลังประสบกับปัญหา	เงิน	$20	พันล้าน
อันเป็นงบประมาณถูกตัดไป	เราอยู่ล�าดับที	่47	จาก	50	รัฐในด้าน
การใช้จ่ายต่อหัวนักเรียน	มีบุคลากรทางการศึกษา	40,000	คนถูก
ให้ออกจากงาน	แทนที่จะให้ความส�าคัญกับการศึกษาแต่นักการ
เมืองกลับตัดงบลง	
ข้อเสนอที่	38	เสนอทางออก	ฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางออกให	้มี

แต่การโจมตีที่ท�าให้เข้าใจผิด	
•	อย่าเชื่อกลวิธีที่ท�าให้กลัวเกี่ยวกับภาษ	ีภายใต้ข้อเสนอที่	38	
อัตราภาษีที่ค�านวณจากรายได้อยู่ระหว่างร้อยละ	0.4%	ถึง
ร้อยละ	2.2	ไม่ใช่ร้อยละ	21

•	 ธุรกจิขนาดเลก็ซึง่ไม่มีรายได้ระหว่าง	$30,000	ถึง	$40,000	ไม่
ต้อง	”ประสาทเสยี”	การขึน้ภาษใีนข้อเสนอที	่38	โดยเฉลีย่
ส�าหรับผูม้รีายได้ระหว่าง	$25,000	ถึง	$50,000	คอื	$54	

•	 เงนิทีเ่สนอให้โรงเรยีนตามข้อเสนอท่ี	38	ต้องให้โดยคดิตาม
จ�านวนนกัเรยีนส�าหรบัทุกพ้ืนท่ีโรงเรยีน	ต้องมีการใช้จ่ายในพืน้ที่
ซึง่นกัเรยีนอยู	่และต้องน�าไปใช้เพือ่ปรบัปรงุผลสัมฤทธิท์างการ
ศกึษา	นกัการเมอืงในซาคราเมนโตไม่สามารถแตะเงินนีไ้ด้	

•	ข้อเสนอที่	38	ห้ามการใช้เงินโรงเรียนเพื่อเพิ่มเงินเดือน	
บ�านาญ	หรือสวัสดิการอื่นๆ	การใช้จ่ายเพื่อการบริหารต้องไม่
เกินร้อยละ1

•	นี่เป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง	ข้อเสนอที่	38	
ก�าหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบอย่างอิสระ
แก่สาธารณชน	และรายงานผลการศึกษา	การน�าเงินไปใช้
ผิดประเภทถือเป็นการกระท�าผิดทางอาญาอุจฉกรรจ	์

•	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแก้ไขข้อเสนอที	่38	ได้	แต่ไม่ใช่
นักการเมือง	ซึ่งเป็นการคุ้มครองการรับประกันของข้อเสนอที	่
38	ว่า	ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถน�าเงินไปจากโรงเรียนได้	

ข้อเสนอที	่38	รับรองว่ามีเงินทุนก้อนใหม่ให้โรงเรียนโดยเฉลี่ย
ปีละ	$10	พันล้านเป็นเวลาสิบสองปีเพื่อฟื้นฟูเงินที่ถูกตัดไป	และ
เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	
เราอาศัยโรงเรียนของรัฐในการให้การศึกษาแก่ลูกหลานและ

สร้างพนักงานที่มีทักษะ	มีศักยภาพในการท�างานแก่นายจ้าง	
ความล้มเหลวในการลงทุนในโรงเรียนท�าร้ายลูกหลานและ
เศรษฐกิจของเรา	
ศึกษาข้อเสนอที	่38	ด้วยตนเองที่เว็บไซต์	

prop38forlocalschools.org
ให้ความส�าคญักบัโรงเรยีน	ลงคะแนนเสยีง	”รบั”	ข้อเสนอที	่38

CELIA JAFFE, ประธาน
เขตการศึกษาที	่4	สมาคมครูและผู้ปกครอง, ออเรนจ์	เคาน์ตี้
ALEX KAJITANI
ครูดีเด่นแห่งลอสแองเจิลลิสประจ�าปี 2009
TINA REPETTI-RENZULLO
ครูดีเด่นแห่งลอสแองเจิลลิสประจ�าปี	2010-2011	
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