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ร่างกฎหมาย การขยายภาษีเพื่อน�าไปเป็นทุนการศึกษาและการดูแลสุขภาพ
การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ55

ชั่วคราวควรหมายถึงชั่วคราว 

ผู้ลงคะแนนเสียงที่สนับสนุนภาษีรายได้และขายที่สูงขึ้นในป ี2012 เพราะผู้
ว่าการรัฐ Jerry Brown ได้ให้พันธะสัญญาว่าภาษีดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเท่านั้น 

งบประมาณของรัฐมีจ�านวนที่เกิน และภาษีชั่วคราวดังกล่าวควรหายไปให้เหมือน
กับที่ผู้ว่าการรัฐสัญญาไว้ 

ข้อเสนอ 55 จะท�าร้ายธุรกิจขนาดเล็กหรือฆ่างาน 

ข้อเสนอ 55 จะฆ่างาน ปิดธุรกิจต่างๆ และท�าร้ายเศรษฐกิจ ข้อเสนอนี้จะเพิ่ม
ภาษีให้กับธุรกิจขนาดเล็กของ California และท�าให้ยากขึ้นส�าหรับธุรกิจเล็กๆ ดัง
กล่าวให้สร้างงานที่มีรายได้ด ี

พวกเราไม่สามารถไว้ใจนักการเมืองและผู้มีส่วนได้เสียพิเศษได ้

นักการเมืองและผู้มีส่วนได้เสียพิเศษรู้ว่า California ไม่ได้ก�าลังเผชิญหน้ากับการ
ตัดงบประมาณโปรแกรม พวกเขาเพียงต้องการท�าให้รัฐบาลเติบโตขึ้นโดยการ
ผ่านข้อเสนอนี้ 55 และพวกเขาก�าลังใช้เด็กๆ และโรงเรียนของพวกเราในการ
ท�าให้ผู้ลงคะแนนเสียงกลัวในการสนับสนุนข้อเสนอนี ้อย่าถูกท�าให้เข้าใจผิด 

โรงเรียนได้รับเงินกองทุนอย่างเต็มที ่

การใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเติบโตขึ้น 24.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ป ี2012 

เท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 

โรงเรียนได้รับเงินทุนและงบประมาณของรัฐสมดุล 

พวกเรามีเงินส่วนเกิน 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินส�ารองงบประมาณกว่า 
9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ข้อเสนอ 55 ที่มีภาษีใหม่และสูงขึ้นไม่เป็นที่ต้องการ 

อย่าท�าให้ถูกเข้าใจผิดโดยยุทธวิธีที่น่ากลัว ข้อเสนอ 55 ไม่เป็นที่ต้องการ 

การคาดการณ์งบประมาณอย่างเป็นทางการโดยการวิเคราะห์ของฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของรัฐแสดงให้เห็นว่าภาษีที่สูงขึ้นไม่จ�าเป็นในการที่จะรักษา
สมดุลของงบประมาณและโรงเรียนที่ได้รับเงินทุนอย่างเต็มที ่

California สามารถให้เงินทุนการศึกษา การดูแลสุขภาพและรัฐบาลของรัฐโดย
ไม่มีภาษีใหม่หรือที่สูงขึ้นได้ 

ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 55 

JON COUPAL, ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis  

TOM SCOTT, กรรมการบริหารรัฐ
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติแห่ง California 

TERESA CASAZZA, ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษีแห่ง California 

ข้อเสนอ 55 ห้ามการตัดงบประมาณนับพันล้านโดยไม่เพิ่มภาษีโดยให้มั่นใจว่า
ชาว California ที่ร�่ารวยที่สุดจ่ายส่วนแบ่งของตนต่อไป ข้อเสนอ 55 ก�าหนดการ
ตรวจสอบได้และความโปร่งใสที่เคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนต่างๆ เข้าไปใน
ห้องเรียน เราท�าไม่ได้ที่จะกลับไปไปในวันที่มีการตัดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
เป็นอย่างมากและการไล่ครูออกได้ 

ข้อเท็จจริงที ่1 : ข้อเสนอ 55 ไม่เพิ่มภาษีของผู้ใด 

• ไม่ได้เพิ่มภาษีให้กับผู้ใด ข้อเสนอ 55 รักษาอัตราภาษีรายได้ปัจจุบันของคู่ชีวิต
ที่ท�ารายได้มากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อป ี• มีผลกระทบกับเพียงแค่ชาว 
California ที่ร�่ารวยที่สามารถจ่ายได้มากที่สุด และท�าให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจ่าย
ส่วนแบ่งภาษีของตนเองต่อไป • ภาษีขายที่ต�่าลง ภายใต้ข้อเสนอ 55 ภาษีขาย
ของชาว California ทั้งหมดลดลง 

ข้อเท็จจริงที ่2 : ข้อเสนอ 55 มีความโปร่งใสและข้อก�าหนดการตรวจสอบได้ที่
เคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากองทุนต่างๆ เพื่อการศึกษาเข้าถึงห้องเรียน 

• เงินไปที่โรงเรียนท้องถิ่นและฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้แตะต้องเงินเหล่านั้น  

ข้อก�าหน ความสามารถในการตรวจสอบได้ที่เคร่งครัดท�าให้มั่นใจได้ว่ากองทุน
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้การศึกษาไปยังห้องเรียนต่างๆ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารแบบระบบราชการหรือการปกครอง ให้อ�านาจการด�าเนินคดีอาญาส�าหรับ
การใช้เงินใดๆ ในทางที่ผิด • การตรวจสอบบัญชีที่เป็นข้อบังคับและข้อก�าหนด
ความโปร่งใสที่เคร่งครัด โรงเรียนท้องถิ่นต้องประกาศการบัญชีประจ�าปีออนไลน์
เพื่อรับประกันว่าชาว California รู้อย่างแน่นอนว่ากองทุนต่างๆ ใช้จ่ายอย่างไร
และที่ไหน • ให้การควบคุมท้องถิ่นกับการให้กองทุนแก่โรงเรียน ข้อเสนอ 55 

ให้การควบคุมคณะกรรมการโรงเรียนท้องถิ่นเพื่อก�าหนดความต้องการของ
นักเรียน 

ข้อเท็จจริงที ่3 : ข้อเสนอ 55 ป้องกันการตัดเงิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับ
โรงเรียนและด�าเนินการฟื้นฟูการตัดกองทุนอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเศรษฐกิจ
ถดถอย 

• ข้อเสนอ 55 ช่วยมุ่งเน้นไปที่การขาดครูที่ใกล้จะมาถึงของ California มลรัฐ
ต้องการครูเพิ่มเติมประมาณ 22,000 คนในปีหน้าปีเดียว ข้อเสนอ 55 ให้เงิน
แก่เขตโรงเรียนท้องถิ่นที่โรงเรียนต้องการในการว่าจ้างครูและป้องกันห้องเรียน
ที่มีคนมากเกินไป • ข้อเสนอ 55 ช่วยฟื้นฟูศิลปะและดนตร ีโครงการศิลปะและ
ดนตรีได้เผชิญหน้ากับการตัดงบประมาณอย่างลึกซึ้งในระหว่างช่วงเศรษฐกิจ

ถดถอย ข้อเสนอ 55 จะช่วยปกป้องและฟื้นฟูโครงการดังกล่าว • ท�าให้
วิทยาลัยสามารถจ่ายได้มากขึ้น ข้อเสนอ 55 ป้องกันการตัดงบประมาณให้กับ
วิทยาลัยชุมชนของ California โดยการป้องกันการเพิ่มค่าเล่าเรียนและช่วย
ท�าให้ห้องเรียนมีมากขึ้นได้ส�ารับนักเรียนระดับวิทยาลัยชุมชน 2.1 ล้านคนของ 
California • ขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพส�าหรับเด็กๆ เด็กๆ ที่มีสุขภาพดี
ขึ้น คือ นักเรียนที่มีสุขภาพดีขึ้น มีครอบครัวจ�านวนมากเกินไปที่ไม่สามารถจ่าย
ให้กับการดูแลสุขภาพพื้นฐาน หมายถึง เด็กๆ ไม่ได้ไปโรงเรียนหรือเข้าเรียนด้วย
ความเจ็บป่วย ข้อเสนอ 55 ช่วยให้เด็กๆ มาโรงเรียนด้วยสุขภาพที่ดีและพร้อมที่
จะเรียนรู้ เพราะเด็กทุกคนสมควรได้รับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ไม่
เพียงแค่เพียงชาว California ที่ร�่ารวยเท่านั้น 

California ต้องก้าวไปข้างหน้า เราไม่สามารถท�าให้เกิดการถอยกลับไปยังวันที่มี
การตัดงบประมาณที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโรงเรียนรัฐบาล วิทยาลัยและการ
ดูแลสุขภาพได ้

คร ู30,000 คนถูกเลิกจ้าง ขนาดของห้องเรียนโตขึ้น และค่าใช้จ่ายของวิทยาลัย
ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

ผู้ว่าการรัฐ Jerry Brown กล่าวว่า เราจะเผชิญหน้ากับการตัดงบประมาณมากขึ้น
ถ้าข้อเสนอ 55 ไม่ผ่าน 

ข้อเสนอ 55 ให้ทางเลือกที่ชัดเจนกับชาว California นั่นคือ การลงคะแนน
เสียงว่า ใช ่ที่ปกป้องโรงเรียนและเด็กๆ ของเราจากการตัดงบประมาณมหาศาล 

การลงคะแนนเสียงว่า ไม ่มีมูลค่าส�าหรับโรงเรียนของพวกเราสูงสุด 4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐต่อป ี

โรงเรียนของ California ก�าลังเริ่มกลับมาแล้ว การผ่านข้อเสนอ 55 จะท�าให้
มั่นใจได้ว่าเด็กๆ ของพวกเราจะไม่เผชิญหน้ากับการตัดงบประมาณอีกรอบหนึ่ง 
อนาคตของ California ขึ้นอยู่กับอนาคตของเด็กๆ ของพวกเรา 

เพราะเด็กๆ และโรงเรียนของพวกเราส�าคัญที่สุด 

รายละเอียดที ่www.YesOn55.com 

JUSTINE FISCHER, ประธาน 

ความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียนแห่งรัฐ California 

ALEX JOHNSON, กรรมการบริหาร 
กองทุนปกป้องเด็กแห่ง California 

TOM TORLAKSON, ผู้อ�านวยการรัฐ California แห่งค�าสั่งสาธารณะ 
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การขยายภาษีเพื่อน�าไปเป็นทุนการศึกษาและการดูแลสุขภาพ
การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ร่างกฎหมาย
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ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 55 ช่วยเด็กๆ ของพวกเราให้เจริญเติบโต 

ข้อเสนอ 55 ท�าให้มั่นใจได้ว่าพวกเราจะไม่กลับไปยังการตัดงบประมาณอย่าง
มหาศาลในการให้เงินทุนโรงเรียน ข้อเสนอนี้ป้องกันการศึกษาและสุขภาพของ
เด็กๆ ของพวกเรา 

ข้อเสนอ 55 ไม่เพิ่มภาษีของผู้ใด : 

• ข้อเสนอ 55 รักษาอัตราภาษีปัจจุบัน ให้กับชาว California ที่ร�่ารวยที่สุดเพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าคู่ชีวิตที่ท�ารายได้มากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีจะจ่ายส่วน
แบ่งของตนเองอย่างต่อเนื่อง • ข้อเสนอ 55 ไม่เพิ่มภาษีให้กับธุรกิจขนาดเล็ก • 
ภายใต้ข้อเสนอ 55 ภาษีขายของรัฐถูกลดลงตามที่วางแผนไว้ปลายป ี2016 

ข้อเสนอ 55 ป้องกัน การตัดงบประมาณสูงสุด 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีใน
การให้เงินทุนโรงเรียนรัฐบาล นั้นคือ : 

• ข้อเสนอ 55 ช่วยมุ่งเน้นไปยังการขาดแคลนครูและฟื้นฟูการให้เงินทุนโรงเรียน
ที่ถูกตัดในช่วงเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง • อัตราการส�าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมปลายของ California เพิ่มขึ้นเป็นปีที่หกอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอ 55 จะ
ช่วยให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่อง 

ใช่ในข้อเสนอ 55 มีความโปร่งใสและข้อก�าหนดการตรวจสอบได้ที่เคร่งครัดเพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่ากองทุนต่างๆ เพื่อการศึกษาเข้าถึงห้องเรียน กล่าวคือ : 

• มีการรับประกันรายได้ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ไปยังบัญชีพิเศษส�าหรับโรงเรียน
และการดูแลสุขภาพของเด็กๆ ที ่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแตะต้องได ้• เงินจะ
ได้รับการตรวจสอบบัญชีทุกป ีข้อมูลการตรวจสอบบัญชีที่ค้นพบประกาศลงใน 

http://trackprop30.ca.gov/ เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถเห็นได้ว่าเงินของพวกเขา
ใช้จ่ายไปอย่างไร • มีข้อก�าหนดที่เคร่งครัดว่าการให้เงินทุนต้องไปยังห้องเรียน 

ไม่ใช่ฝ่ายปกครองหรือการบริหารระบบราชการของ Sacramento • ข้อเสนอ 55 

ให้อ�านาจการด�าเนินคดีอาญาส�าหรับการใช้เงินใดๆ ในทางที่ผิด • ความต่อเนื่อง
ของอัตราภาษีในปัจจุบันส�าหรับคนรวยที่สุดขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียงและ
เจตจ�านงของประชาชน 

ERIC C. HEINS, ประธาน
สมาคมครูแห่งรัฐ California 
BETTY T. YEE, ผู้ควบคุมรัฐ California 
ANN-LOUISE KUHNS, ประธาน
สมาคมโรงพยาบาลเด็กแห่ง California  

ในป ี2012 ผู้ลงคะแนนเสียงอนุมัติข้อเสนอ 30 ว่าด้วยการเพิ่มภาษีเพราะพวก
เราได้รับสัญญาว่าภาษีดังกล่าวจะเป็นการชั่วคราวและสิ้นสุดในปี 2017 

ตอนนี ้ผู้มีส่วนได้เสียพิเศษต้องการที่ไม่จะรักษาสัญญาและขยายระยะเวลาของ
ภาษีดังกล่าวอีก 12 ปี 

นี่ไม่ใช ่เป็นการชั่วคราว 

นี่คือหัวข้ออย่างเป็นทางการของมาตรการป ี2012 : 

ข้อเสนอ 30 : ภาษีชั่วครวเพื่อการให้เงินทุนการศึกษาที่รับประกันการให้เงิน
ทุนส�าหรับความปลอดภัยของสาธารณท้องถิ่น โครงการริเริ่มการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 

ชั่วคราวควรหมายถึงชั่วคราว 

ผู้ลงคะแนนเสียงที่สนับสนุนภาษีรายได้และขายที่สูงขึ้นในป ี2012 เพราะว่าผู้
ว่าการรัฐ Jerry Brown สัญญาว่าภาษีดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเท่านั้น : 

"นั่นคือภาษีชั่วคราวและในขอบเขตที่ข้าพเจ้ามีอะไรก็ตามที่จะท�ากับมัน 

ชั่วคราว"ผู้ว่าการรัฐ Brown, Sacramento Bee 10/7/14 

ผู้ว่าการรัฐ Brown สัญญาว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นจะใช้เวลาสองถึงสามปีเท่านั้นและจาก
นั้นก็สิ้นสุด ตอนนี ้ผู้มีส่วนได้เสียพิเศษต้องการขยายภาษีดังกล่าวอีก 12 ปี นั้น
คือไม ่“เป็นการชั่วคราว” 

เศรษฐกิจของ California ฟื้นตัวขึ้นและตอนนี้พวกเรามีจ�านวนเงินส่วนเกิดงบ
ประมาณ 

พวกเราไม่ต้องการภาษีที่สูงขึ้น 

California มีงบประมาณที่สมดุล พวกเราลดหนี้และเพิ่มการใช้จ่ายให้กับ
โรงเรียน ใส่เงินนับพันล้านลงไปใน "rainy day fund" ของ California และยังมี
จ�านวนเงินส่วนเกินงบประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร ์

California ได้เงินจากภาษีมากกว่าที่พวกเราต้องการในแต่ละป ีนั่นเป็นเหตุผลว่า
ท�าไมงบประมาณของรัฐจึงฟื้นตัวจากการขาดดุล 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในป ี

2012 เป็นจ�านวนเงินส่วนเกิน 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในป ี2016 

การใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น 24.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ป ี2012 

เท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 

การใช้จ่าย Medi-Cal เพิ่มขึ้น 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 13 

พวกเราสามารถให้เงินทุนการศึกษา การดูแลสุขภาพและรัฐบาลของรัฐโดยไม่มี
ภาษีใหม่หรือที่สูงขึ้น 

ผู้ว่าการรัฐ Brown กล่าวว่าการคาดการณ์งบประมาณจากการวิเคราะห์ของฝ่าย

นิติบัญญัติแสดงให้เห็นว่าภาษีที่สูงขึ้นไม่มีความจ�าเป็นในการรักษาสมดุลของงบ
ประมาณ

พวกเรามีเงินทุนเพียงพอส�าหรับโรงเรียนและความต้องการที่จ�าเป็นอื่นๆ พวก
เราเพียงแค่ต้องการนักการเมืองที่มีความกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่จ�าเป็นและจัดล�าดับ
ความส�าคัญการใช้จ่ายของพวกเรา สิ่งที่พวกเราไม่ต้องการคือการขึ้นภาษีสูงๆ 

ในประวัติศาสตร์ของ California โดยการส่งเงินนับพันล้านให้มากขึ้นให้กับ 

Sacramento ที่ไม่มีความสามารถในการตรวจสอบได้ให้กับผู้ลงคะแนนเสียง 

ข้อเสนอ 55 มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็กของ California ที่มีภาษีสูงไปอีก 12 ปี 

มาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็กที่เสียภาษีอย่างสม�่าเสมอจากรายได้
ของธุรกิจจากการคืนภาษีบุคคลธรรมดาของพวกเขา ข้อเสนอ 55 จะฆ่างาน ปิด
ธุรกิจต่างๆ และท�าให้เศรษฐกิจเสียหาย 

ผู้มีส่วนได้เสียพิเศษแค่ต้องการเงินมากขึ้นเพื่อใช้จ่ายในทุกวันนี ้

เป็นการพนันที่ยุติธรรมที่ว่าข้อเสนอ 55 เงินจะถูกใช้จ่ายเพื่อจ่ายผลประโยชน์
บ�านาญและหนี้อื่นๆ ของรัฐมากกว่าท�าให้เงินดังกล่าวไปที่ห้องเรียนหรือการสร้าง
ถนน เป็นเหมือนแค่ล็อตเตอร์รี ่พวกเราจะไม่มีวันรู้ว่าเงินไปที่ไหน 

พวกเราไม่สามารถไว้ใจนักการเมืองและผู้มีส่วนได้เสียพิเศษได ้

นักการเมืองและผู้มีส่วนได้เสียพิเศษรู้ว่า California ไม่ได้ก�าลังเผชิญหน้ากับการ
ตัดงบประมาณโครงการใดๆ ในตอนนี ้พวกเขาเพียงต้องการท�าให้รัฐบาลเติบโต
ขึ้นโดยการผ่านข้อเสนอ 55 นั่นคือ การเพิ่มภาษีของรัฐที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา 

ตรวจสอบด้วยตัวคุณเอง คือ : California มีเงินส่วนเกิน 2.7 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐและเงินส�ารองงบประมาณกว่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ภาษีใหม่และที่สูงขึ้นไม่จ�าเป็น 

California ควรรักษาค�าพูด นั่นคือ : ชั่วคราวหมายถึงชั่วคราว 

ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 55 เป็นการไม่รักษาสัญญา 

JON COUPAL, ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis 

TOM SCOTT, กรรมการบริหารรัฐ
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติแห่ง California 

HON. QUENTIN L. KOPP., ผู้พิพากษาศาลฎีกาเกษียณอาย ุ




