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หัวข้อและบทสรุปอย่างเป็นทางการ จัดเตรียมโดยอัยการสูงสุด

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ของฝ่ายนิติบัญญัติ

ร่างกฎหมาย พันธบัตรโรงเรียน การจัดหาเงินทุนเพื่อจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
โรงเรียนระดับ ขั้น K-12 และวิทยาลัยชุมชน บทกฎหมายใหม ่51

ภูมิหลัง
รัฐ California มีนักเรียน 8.3 ล้านคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน
ในระบบการศึกษาของรัฐ K-14  ระบบโรงเรียนรัฐบาล
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นเกรด 12 (K-12) ปัจจุบันมีนักเรียน
ประมาณ 6.2 ล้านคน โรงเรียน 10,000 แห่ง (รวมถึง
โรงเรียนในก�ากับของรัฐ (charter) 1,100 แห่ง) เขต
โรงเรียน 950 แห่ง และส�านักงานการศึกษาของมณฑล 

58 แห่ง วิทยาลัยชุมชนของรัฐ California ในปัจจุบัน
มีนักเรียน 2.1 ล้านคนในบริเวณวิทยาเขต 113 แห่งที่
ด�าเนินการโดยเขตวิทยาลัยชุมชน 72 แห่งวิทยาลัยชุมชน
เสนอหลักสูตรในภาษาอังกฤษ ทักษะพื้นฐานอื่น ๆ และ
สิทธิในความเป็นพลเมือง เช่นเดียวกับการให้การฝึกอบรม
แรงงาน อนุปริญญา และการเตรียมการส�าหรับการถ่าย
โอนไปยังมหาวิทยาลัย

โครงการอาคารโรงเรียนรัฐบาล K-12 ที่ได้รับการอนุมัติ
ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ภายใต้โปรแกรมอาคาร
โรงเรียนที่มีอยู่ของรัฐ โรงเรียนต่าง ๆ ยื่นข้อเสนอโครงการ
ไปยังส�านักงานการก่อสร้างโรงเรียนรัฐบาลของรัฐ ข้อเสนอ
โครงการอาจส�าหรับการซื้อที่ดิน การก่อสร้างอาคารใหม ่

และการท�าให ้(นั่นคือ การบูรณะ) อาคารเดิมทันสมัย
โรงเรียนต่าง ๆ มีสิทธิ์ส�าหรับกองทุนการก่อสร้างใหม ่

หากโรงเรียนต่าง ๆ ไม่ได้มีพื้นที่เพียงพอส�าหรับนักเรียน
ปัจจุบันและที่ได้คาดการณ์ไว้ทั้งหมด โรงเรียนต่าง ๆ มี
สิทธิ์ส�าหรับกองทุนการท�าให้ทันสมัยส�าหรับอาคารต่าง ๆ 

ที่มีอายุอย่างน้อย 25 ปี

• อนุมัติพันธบัตรแบบผูกมัดทั่วไป 9 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ: 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�าหรับสิ่งก่อสร้าง
ใหม่ และ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�าหรับการปรับปรุง
สิ่งอ�านวยความสะดวกให้ทันสมัยส�าหรับโรงเรียนรัฐ
ระดับ K-12; 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�าหรับสิ่ง
อ�านวยความสะดวกส�าหรับโรงเรียนในก�ากับของรัฐ 
และสถาบันวิชาชีพ; และ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับวิทยาลัยชุมชนใน
แคลิฟอร์เนีย 

• ห้ามท�าการแก้ไขต่อหน่วยงานผู้มีอ�านาจในปัจจุบันเพื่อ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักพัฒนาและใช้เป็นทุนช่วย
เหลือสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับโรงเรียนจนกว่าจะมี
การใช้จ่ายจากรายได้พันธบัตรส�าหรับสิ่งก่อสร้างใหม ่ๆ 
หรือจนกว่าจะถึงวันที ่31 ธันวาคม 2020 อันเวลาใด
ที่มาถึงก่อน 

• ห้ามท�าการแก้ไขขั้นตอนของคณะกรรมการจัดในการ
สรรเงินทุนของรัฐในปัจจุบันส�าหรับการจัดสรรเงินทุน
เพื่อการก่อสร้างของโรงเรียนอันเนื่องมาจากพันธบัตร
เหล่านี ้

• เงินอันเหมาะสมจากกองทุนทั่วไปเพื่อน�าไปจ่าย
พันธบัตร

บทสรุปของนักวิเคราะห์กฎหมายในการประมาณการ
ผลกระทบด้านงบประมาณสุทธิของรัฐบาลของรัฐและ
ท้องถิ่น:

• ค่าใช้จ่ายของรัฐประมาณ 17.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพื่อจ่ายทั้งเงินต้น (9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ
ดอกเบี้ย (8.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ของพันธบัตร 
ช�าระเงินประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อป ีเป็น
ระยะเวลา 35 ปี
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โปรแกรมขึ้นอยู่กับความร่วมมือของรัฐและท้องถิ่น ในกรณี
ส่วนใหญ ่โรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับกองทุนเงินช่วยเหลือของ
รัฐส�าหรับโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัต ิต้องให้เงิน
ช่วยเหลือกองทุนท้องถิ่นส�าหรับโครงการต่าง ๆ เหล่านั้น 

ส�าหรับโครงการการซื้อที่ดินและการก่อสร้างใหม ่หุ้นของ
รัฐและท้องถิ่นเป็นแต่ละร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายโครงการ 
ส�าหรับโครงการการท�าให้ทันสมัย หุ้นของรัฐเป็นร้อยละ 
60 และหุ้นของท้องถิ่นเป็นร้อยละ 40 ขอค่าใช้จ่าย 

โครงการ หากโรงเรียนขาดกองทุนท้องถิ่นที่เพียงพอ 

โรงเรียนต่าง ๆ อาจจะขอกู้กองทุนเงินช่วยเหลือของรัฐ
เพิ่มเติมได้ถึงร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายโครงการ โดยวิธี
นั้นเป็นการลดหรือการขจัดการให้เงินช่วยเหลือท้องถิ่น
จ�าเป็นของโรงเรียน

องค์ประกอบไม่กี่อย่างของโปรแกรมพิเศษส�าหรับโครงการ
อาคาร K-12 สองประเภท กฎโปรแกรมพื้นฐานส่วนใหญ่
น�าไปใช้กับอาคารการศึกษาเทคนิคอาชีพและโรงเรียน
ในก�ากับของรัฐ (charter) แต่องค์ประกอบไม่กี่อย่างของ
โปรแกรมจะแตกต่างกัน แม้ว่ารัฐจ่ายร้อยละ 60 ของค่า
ใช้จ่ายโครงการส�าหรับส่วนใหญ่ของโครงการการท�าให้
ทันสมัย รัฐจ่ายร้อยละ 50 ส�าหรับโครงการการท�าให้ทัน
สมัยในการศึกษาเทคนิคอาชีพและโรงเรียนในก�ากับของ
รัฐ (charter) (หุ้นต่าง ๆ ส�าหรับการก่อสร้างใหม่เป็นเช่น
เดียวกัน) ส�าหรับการศึกษาเทคนิคอาชีพ เงินช่วยเหลือ
ของรัฐยังครอบคลุม $3 ล้านส�าหรับอาคารใหม่และ $1.5 

ล้านส�าหรับอาคารที่ท�าให้ทันสมัย ส�าหรับโครงการโรงเรียน
ในก�ากับของรัฐ (charter) ข้อเสนอยังต้องได้รับการตรวจ
สอบของรัฐเป็นพิเศษเพื่อก�าหนดว่าโรงเรียนในก�ากับของ
รัฐ (charter) มีฐานะทางการเงินดีหรือไม ่นอกเหนือไป
จากกฎพิเศษเหล่านี้ โรงเรียนต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจ่ายหุ้น
ท้องถิ่นของโรงเรียนส�าหรับโครงการทั้งสองประเภท อาจ
ขอกู้เงินกู้ของรัฐ (มากกว่าจะขอกู้กองทุนเงินช่วยเหลือ
เพิ่มเติม) โรงเรียนต่าง ๆ ต้องช�าระคืนเงินกู้ยืมการศึกษา
เทคนิคอาชีพและโรงเรียนในก�ากับของรัฐ (charter) ของ
โรงเรียนตลอดระยะเวลาสูงสุด 15 ปีและ 30 ปีตามล�าดับ

โครงการอาคารวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ
ประจ�าปี แม้ว่าวิทยาลัยชุมชนยังอาจได้รับกองทุนของรัฐ
ส�าหรับการซื้อที่ดิน การก่อสร้างอาคารใหม ่และการท�าให้
อาคารเดิมทันสมัย กระบวนการส�าหรับการยื่นและการ
อนุมัติโครงการจะแตกต่างกว่า  อาคาร K–12 เพื่อที่จะ
ได้รับกองทุนของรัฐ เขตวิทยาลัยชุมชนต้องยื่นข้อเสนอ
โครงการไปยังอธิการบดีของระบบวิทยาลัยชุมชน แล้ว
อธิการบดีจึงตัดสินใจว่าโครงการไหนที่จะยื่นไปยังสภา
นิติบัญญัติและผู้ว่าการรัฐ เนื่องด้วยโครงการที่ได้รับการ
อนุมัตินั้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการงบประมาณของรัฐ
และได้รับกองทุนในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรัฐประจ�าป ี

การให้เงินช่วยเหลือท้องถิ่นแตกต่างส�าหรับอาคารวิทยาลัย
ชุมชน แตกต่างจากอาคาร K-12 กฎหมายของรัฐไม่
ได้ระบุการให้เงินช่วยเหลือของรัฐและท้องถิ่นที่แน่นอน
ส�าหรับอาคารวิทยาลัยชุมชน แทนที่จะเป็นเช่นนั้น 

อธิการบดีของระบบวิทยาลัยชุมชนจะจัดอันดับโครงการ
อาคารที่จะยื่นทั้งหมดโดยการใช้ระบบการให้คะแนน 

โครงการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนให้เงินช่วยเหลือในกองทุน
ท้องถิ่นมากกว่า ก็จะได้รับคะแนนมากกว่า ภายใต้ระบบ
การให้คะแนน 

โดยส่วนใหญ ่รัฐให้กองทุนแก่อาคารโรงเรียนรัฐบาลและ
วิทยาลัยชุมชนผ่านพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไป เป็น
ธรรมดาที่รัฐจะออกพันธบัตรข้อผูกพันเพื่อจ่ายส�าหรับ
โครงการอาคาร ส่วนใหญ่ของผู้ออกเสียงลงคะแนนต้อง
อนุมัติพันธบัตรเหล่านี้ จากป ี1998 จนถึงป ี2006 ผู้ออก
เสียงลงคะแนนได้อนุมัติพันธบัตรอาคารสี่ฉบับที่ให้รวม 

$36 พันล้านส�าหรับอาคาร K-12 และ $4 พันล้านส�าหรับ
อาคารวิทยาลัยชุมชน ผู้ออกเสียงลงคะแนนไม่ได้อนุมัติ
พันธบัตรอาคารของรัฐใหม่ตั้งแต่ปี 2006 วันนี ้รัฐมีแทบ
ไม่มีกองทุนเหลือจากการออกพันธบัตรไปก่อนหน้าส�าหรับ
โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชน (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้พันธบัตรของรัฐ โปรดด ู"ภาพรวมหนี้พันธบัตรของ
รัฐ" ในคู่มือผู้ออกเสียงลงคะแนนนี้ในภายหลัง)

พันธบัตรโรงเรียน การจัดหาเงินทุนเพื่อจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
โรงเรียนระดับ ขั้น K-12 และวิทยาลัยชุมชน บทกฎหมายใหม ่
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รัฐรับคืนพันธบัตรตลอดเวลาโดยการช�าระหนี้บริการ
ประจ�าป ีในป ี2016–17 รัฐจะจ่ายเงิน $2.4 พันล้านต่อ
หนี้บริการจากรัฐพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปที่ได้ออกไป
ก่อนหน้าส�าหรับอาคารโรงเรียนและ $300 ล้านส�าหรับ
อาคารวิทยาลัยชุมชน 

เขตระดมกองทุนท้องถิ่นส�าหรับอาคารส่วนใหญ่ผ่านทาง
พันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปของท้องถิ่น เขตโรงเรียนและ
เขตวิทยาลัยชุมชนอาจจะขายพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไป
ของท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโครงการ
อาคาร เขตต้องได้รับอย่างน้อยร้อยละ 55 ของผู้ออกเสียง
ลงคะแนนของพวกเขาเพื่อที่จะอนุมัติการขายพันธบัตร
ในท้องถิ่นเหล่านี้ ตั้งแต่ป ี1998 เขตโรงเรียนและเขต
วิทยาลัยชุมชนได้ขายพันธบัตรข้อผูกพันโดยทั่วไปของท้อง
ถิ่นส�าหรับโครงการอาคาร ประมาณ $64 พันล้าน และ 
$21 พันล้านตามล�าดับ 

แหล่งกองทุนท้องถิ่นอื่นบางแห่ง นอกเหนือจากพันธบัตร
ท้องถิ่น เขตโรงเรียนสามารถระดมทุนส�าหรับอาคาร
โรงเรียนโดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการพัฒนาใหม่ 
ตั้งแต่ป ี1998 โรงเรียนได้ระดมเงิน $10 พันล้านจากค่า
ธรรมเนียมของผู้พัฒนา (วิทยาลัยชุมชนไม่ได้มีตัวเลือก
ในการระดมเงินรายได้นี)้ ทั้งเขตโรงเรียนและเขตวิทยาลัย
ชุมชน สามารถระดมกองทุนท้องถิ่นส�าหรับอาคารโดยการ
ใช้วิธีการอื่นมากมาย รวมถึงภาษีที่ดิน แต่ใช้วิธีการอื่น
เหล่านี้ไม่บ่อยมาก 

ร่างกฎหมาย
ดังแสดงในรูป 1 มาตรการนี้จะช่วยให้รัฐขายพันธบัตรข้อ
ผูกพันโดยทั่วไป $9 พันล้าน ส�าหรับอาคารโรงเรียนรัฐบาล
และวิทยาลัยชุมชน 

อาคารโรงเรียน K–12  ดังแสดงในรูป $7 พันล้านส�าหรับ
อาคารโรงเรียน K-12 ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับโครงการสี่

ประเภท : การก่อสร้างใหม ่การท�าให้ทันสมัย อาคารการ
ศึกษาเทคนิคอาชีพ และอาคารโรงเรียนในก�ากับของรัฐ 

(charter) กฎของโปรแกรมอาคารโรงเรียนเดิมของรัฐจะ
น�าไปใช้กับกองทุนเหล่านี้

อาคารวิทยาลัยชุมชน กองทุนวิทยาลัยชุมชน $2 พัน
ล้านส�าหรับโครงการอาคารใด ๆ รวมถึงการซื้อที่ดิน การ
ก่อสร้างอาคารใหม่ การท�าให้อาคารเดิมทันสมัย และการ
จัดซื้ออุปกรณ ์สอดคล้องกับการปฏิบัติเดิม สภานิติบัญญัติ
และผู้ว่าการรัฐจะอนุมัติโครงการอาคารวิทยาลัยชุมชน
เฉพาะที่จะได้รับกองทุนด้วยเงินพันธบัตรในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณประจ�าปี

ผลของงบประมาณ
มาตรการจะเพิ่มภาระหนี้ของรัฐ ค่าใช้จ่ายของรัฐในการ
ออกพันธบัตรที่น�าเสนอ จะขึ้นอยู่กับเวลาของการขาย
พันธบัตร อัตราดอกเบี้ยที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ขาย
พันธบัตร และระยะเวลาตลอดการช�าระคืนพันธบัตร รัฐ
มีแนวโน้มว่าจะออกพันธบัตรเหล่านี้ในช่วงประมาณห้าป ี

รูป 1

ข้อเสนอ 51: การใช้กองทุนพันธบัตร

(ในหลักล้าน)
จ�านวน

อาคารโรงเรียนรัฐบาล K–12
การก่อสร้างใหม่ $3,000
การท�าให้ทันสมัย $3,000
อาคารการศึกษาเทคนิคอาชีพ $500

อาคารโรงเรียนในก�ากับของรัฐ (Charter) $500

 ผลรวมย่อย ($7,000)

อาคารวิทยาลัยชุมชน $2,000 

  รวมทั้งสิ้น $9,000 

ร่างกฎหมาย พันธบัตรโรงเรียน การจัดหาเงินทุนเพื่อจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
โรงเรียนระดับ ขั้น K-12 และวิทยาลัยชุมชน บทกฎหมายใหม ่51
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การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ของฝ่ายนิติบัญญัต ิ ต่อ

และการช�าระเงินเงินต้นและดอกเบี้ยจากกองทุนทั่วไปของ
รัฐ (บัญชีการด�าเนินงานหลัก) ตลอดช่วงประมาณ 35 ปี 
หากขายพันธบัตรที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5 ค่าใช้จ่าย
รวมที่จะจ่ายส�าหรับพันธบัตรจะเป็น $17.6 พันล้าน (เงิน
ต้น $9 พันล้านบวกดอกเบี้ย $8.6 พันล้าน) การช�าระเงิน
โดยเฉลี่ยต่อปีจะเป็นประมาณ $500 ล้าน เงินจ�านวนนี้จะ
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของร้อยละ 1 ของงบประมาณกองทุน
ทั่วไปปัจจุบันของรัฐ 

มาตรการจะมีผลกระทบบางอย่างต่อการระดมรายได ้

ท้องถิ่นและการใช้จ่ายอาคาร เนื้อเรื่องของพันธบัตรของ
รัฐใหม่จะมีแนวโน้มที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของเขตท้องถิ่น 

นี่เป็นเพราะเป็นธรรมดาที่เขตโรงเรียนและเขตวิทยาลัย
ชุมชนจ�าเป็นต้องให้เงินช่วยเหลือท้องถิ่นเพื่ออาคารของ
ตน หากต้องการที่จะได้รับกองทุนของรัฐ ผลกระทบที่
แน่นอนต่อพฤติกรรมท้องถิ่นนั้นไม่แน่นอน ในด้านหนึ่ง 
บางเขตโรงเรียนและเขตวิทยาลัยชุมชนอาจระดมทุนและ

ใช้จ่ายมากขึ้นในท้องถิ่นจากการมีกองทุนของรัฐที่ได้รับ
เพิ่มเติม ดังนั้น กิจกรรมอาคารโดยรวมมากขึ้นอาจจะเกิด
ขึ้นในเขตเหล่านี้ตลอดหลายปีข้างหน้า ในทางตรงกันข้าม 

เขตโรงเรียนและเขตวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ อาจระดมทุนและ
ใช้จ่ายน้อยลงในท้องถิ่น เนื่องจากการมีกองทุนของรัฐที่
ได้รับเพิ่มเติมหมายความว่าพวกเขาจะไม่ต้องแบกรับค่า
ใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการอาคารของพวกเขา เขตเหล่านี้
อาจท�าให้จ�านวนโครงการเดียวกันเสร็จสมบูรณ ์ในขณะที่
พวกเขาจะขาดพันธบัตรของรัฐใหม ่พวกเขาจะใช้กองทุน
ของรัฐที่มีอยู่ใหม่เพื่อชดเชยสิ่งที่พวกเขาจะระดมทุนขึ้นใน
ท้องถิ่นในอีกอย่างหนึ่ง 

ดูเว็บไซต ์http://www.sos.ca.gov/measure-contributions ส�าหรับราย
ชื่อคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเริ่มแรกเพื่อ สนับสนุน หรือคัดค้านร่าง

กฎหมายนี้    เยี่ยมชมเว็บไซต ์http://www.fppc.ca.gov/transparency/ 
top-contributors/nov-16-gen-v2.html เพื่อดู รายชื่อผู้สนับสนุน 10 อันดับ

แรกของคณะกรรมการ
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