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ร่างกฎหมาย อนมุตัใิหใ้ชพ้นัธบตัรเพือ่เป็นเงนิทนุส�ำหรบัโครงกำรตำ่ง ๆ  ในดำ้นคณุภำพน�ำ้และกำร
ประปำ กำรพฒันำบรเิวณลุม่น�ำ้ พนัธุป์ลำ สตัวป่์ำ กำรขนสง่น�ำ้ และควำมย ัง่ยนืและ
กำรกกัเก็บน�ำ้ใตด้นิ บทกฎหมำยใหมท่ีน่�ำมำใชด้ว้ยกำรเขำ้ชือ่เสนอโดยประชำชน3

หวัขอ้และบทสรุปอยำ่งเป็นทำงกำร  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก ำ ร สู ง สุ ด

ควำมเป็นมำ
รฐั California ไดร้บัน�ำ้จำกหลำยแหลง่ สว่นใหญน่�้า
ทีใ่ชน้�้าส�าหรับดืม่และเพาะปลกูในรัฐ California มาจาก
ฝนและหมิะละลาย ฝนและหมิะไหลเขา้สูล่�าธารและ
แมน่�้าซึง่หลาย ๆ แหง่เริม่จากเทอืกเขา พืน้ทีท่ีแ่มน่�้า
และล�าธารเหลา่นีเ้ร ิม่ตน้เรยีกวา่ "แหลง่ตน้น�้าล�าธาร" 
รัฐ California ไดส้รา้งเขือ่น อา่งเกบ็น�้าและคลองเพือ่
เกบ็น�้าและสง่ไปทัว่รัฐ นอกจากนีย้งัมกีารสบูน�้าจาก
ใตด้นิ (เรยีกวา่ "น�้าบาดาล") โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ระหวา่งปีทีแ่หง้แลง้เมือ่ฝนและหมิะตกนอ้ย น�้าประปา
ของรัฐบางสว่นมาจากแหลง่อืน่ ๆ เชน่ การบ�าบดัน�้าและ
การน�าน�้าเสยีจากครัวเรอืนและน�้าทิง้จากธรุกจิน�ามาใช ้
ใหม ่(เรยีกวา่ "การน�าน�้ามาหมนุเวยีนใชใ้หม"่)
กำรใชจ้ำ่ยน�ำ้สว่นใหญม่ำจำกรฐับำลทอ้งถิน่ 
หน่วยงานของรัฐบาลทอ้งถิน่ — ไดแ้ก ่น�้าในเขต เมอืง 
และเทศมณฑล— จัดหาเงนิสว่นใหญใ่หแ้กโ่ครงการ
จัดหาน�้าสะอาดใหก้บัประชาชนใชด้ืม่ ใชน้�้าประปาเพือ่
การเกษตรและปกป้องชมุชนจากน�้าทว่ม หน่วยงาน
เหลา่นีใ้ชจ้า่ยไปประมาณ $25 พันลา้นตอ่ปีส�าหรับ
กจิกรรมในประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบัน�้า ผูอ้ยูอ่าศยัใชเ้งนิ
สว่นใหญใ่นการใชจ้า่ยนีเ้มือ่พวกเขาจา่ยคา่น�้าและทอ่
ระบายน�้าของพวกเขา 

รฐัยงัใชเ้งนิกบัเร ือ่งน�ำ้เชน่เดยีวกบัโครงกำรดำ้น
สิง่แวดลอ้ม รัฐใหเ้งนิอดุหนุนและเงนิใหกู้ย้มืแกห่น่วย
งานรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ชว่ยจา่ยคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใน
โครงการน�้าบางโครงการของพวกเขา รัฐยงัใชจ้า่ยเงนิ
ในโครงการตา่ง ๆ เพือ่ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาต ิรวมทัง้การปกป้องถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของปลา 
นกและสตัวป่์าอืน่ ๆ ในหลาย ๆ กรณี—เป็นรัฐมากกวา่
รัฐบาลทอ้งถิน่—ใหเ้งนิทนุสนับสนุนโครงการดา้นสิง่
แวดลอ้มเหลา่นีม้ากทีส่ดุ บางครัง้หน่วยงานของรัฐ
ด�าเนนิโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ยตนเองและบาง
ครัง้กใ็หเ้งนิอดุหนุนแกรั่ฐบาลทอ้งถิน่ องคก์รทีไ่มห่วงั
ผลก�าไรและองคก์รอืน่ ๆ ส�าหรับโครงการเหลา่นี ้ใน
ชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา รัฐไดใ้ชจ้า่ยเงนิประมาณ $4 พัน
ลา้นตอ่ปีเพือ่สนับสนุนโครงการน�้าและสิง่แวดลอ้ม 
พนัธบตัรทีไ่ดร้บักำรอนมุตัจิำกผูล้งคะแนนเสยีง
เป็นแหลง่ทีม่ำท ัว่ไปของเงนิลงทนุของรฐัส�ำหรบั
โครงกำรเหลำ่นี ้รัฐสว่นใหญใ่ชพั้นธบตัรทีเ่กีย่วกบั
ผกูพันทัว่ไป (GO) และกองทนุทัว่ไปของรัฐเพือ่จา่ย
ส�าหรับโครงการน�้าและสิง่แวดลอ้ม พันธบตัร GO เป็น
วธิกีารหนึง่ของการกูย้มืเงนิ ผูล้งคะแนนเสยีงอนุญาต
ใหรั้ฐขายพันธบตัรใหก้บันักลงทนุได ้และรัฐใชเ้งนิ
นัน้เป็นเงนิลงทนุ "ลว่งหนา้" ส�าหรับโครงการตา่ง ๆ 

• อนุมตัพัินธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ผกูพันทัว่ไป
ของรัฐจ�านวน $8.877 พันลา้นส�าหรับโครงการ
สาธารณูปโภคตา่ง ๆ ไดแ้ก:่ $3.03 พันลา้นส�าหรับ
น�้าดืม่ทีส่ะอาดปลอดภยัและคณุภาพน�้า, $2.895 
พันลา้นส�าหรับการปรับปรงุลุม่น�้าและการประมง, 
$940 ลา้น ส�าหรับการคุม้ครองถิน่ทีอ่ยูข่องสตัว์
หรอืพชื, $855 ลา้น ส�าหรับการขนสง่ทางน�้าทีด่ี
ข ึน้, $685 ลา้น ส�าหรับความยัง่ยนื/การกกัเกบ็น�้า
ใตด้นิ และ $472 ลา้นส�าหรับการกกัเกบ็น�้าผวิดนิ/
การซอ่มแซมเขือ่นหรอืท�านบ

• จัดสรรเงนิจากกองทนุทัว่ไป เพือ่ช�าระคนืหนี้
พันธบตัรทัง้หมด  

• ก�าหนดใหบ้างโครงการตอ้งจัดหา
เงนิทนุสมทบจากแหลง่การเงนิอืน่
ทีไ่มใ่ชข่องรัฐ ใหค้วามส�าคญัอนัดบั
แรกกบัชมุชนดอ้ยโอกาสตา่ง ๆ

สรปุกำรประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทำ้ย
ตอ่งบประมำณของรฐับำลทอ้งถิน่และ
รฐั โดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย:
• คา่ใชจ้า่ยรัฐในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรเพิม่ขึน้โดย

เฉลีย่ประมาณ $430 ลา้นตอ่ปี ในชว่ง 40 ปีขา้ง
หนา้

• ประหยดัเงนิใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่ มแีนวโนม้โดย
เฉลีย่สองสามรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปีในชว่งไมก่ี่
ทศวรรษขา้งหนา้

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

สำมำรถอำ่นเนือ้หำของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขำธกิำรรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov

กำรประเมนิคำ่ใชจ้ำ่ยส�ำหรบัพนัธบตัรรฐั
การกูย้มืใหมท่ีอ่นุญาต $8.9 พันลา้น
คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ปีในการช�าระหนีพั้นธบตัรทัง้หมด $430 ลา้น
ระยะเวลาทีเ่ป็นไปไดใ้นการช�าระคนื 40 ปี
แหลง่เงนิทีใ่ชใ้นการช�าระคนื รายไดท้ัว่ไปจากภาษี
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จากนัน้ รัฐจงึชดเชยใหก้บันักลงทนุกองทนุทัว่ไปเป็น
เป็นระยะ ๆ พรอ้มดอกเบีย้—บญัชกีารด�าเนนิงานหลกั
ของรัฐซึง่รัฐใชใ้นดา้นการศกึษา เรอืนจ�า การรักษา
พยาบาล และบรกิารอืน่ ๆ (ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่ง
การใชพั้นธบตัรของรัฐ ใหอ้า่นดทูี ่"ภาพรวมเกีย่วกบั
หนีพั้นธบตัรรัฐ" ในภายหลงัของคูม่อืฉบบันี)้ 
ตัง้แตปี่ 2000 ผูล้งคะแนนเสยีงไดอ้นุมตัพัินธบตัร 
GO มลูคา่ประมาณ $31 พันลา้น ในการเลอืกตัง้ทัว่
ทัง้รัฐเพือ่จา่ยเงนิส�าหรับโครงการน�้าและสิง่แวดลอ้ม
หลายประเภท ประมาณหนึง่ในสามของเงนิจ�านวนนี้
ยงัสามารถน�าไปจา่ยใหก้บัโครงการใหม ่ๆ ณ เดอืน
มถินุายน 2018 ไดด้ว้ย นีห่มายรวมถงึเงนิจ�านวน 
$4 พันลา้น ทีไ่ดรั้บการอนุมตัโิดยผูล้งคะแนนเสยีง
ผา่นรา่งกฎหมาย 68 ในเดอืนมถินุายน 2018

ขอ้เสนอ
พนัธบตัรมลูคำ่ $8.9 พนัลำ้นส�ำหรบัโครงกำร
น�ำ้และสิง่แวดลอ้มตำ่ง ๆ รา่งกฎหมายนีช้ว่ยใหรั้ฐ
สามารถขายพันธบตัร GO เป็นมลูคา่ $8.9 พันลา้น ใน
โครงการน�้าและสิง่แวดลอ้มตา่ง ๆ ไดห้ลายโครงการ 
เงนิทนุเหลา่นีแ้บง่ออกเป็นหกประเภทกวา้ง ๆ ดงัที่
สรปุไวใ้นรปูที ่1
ภายในประเภทกวา้ง ๆ เหลา่นัน้ มี
รา่งกฎหมายแยกยอ่ยอยูป่ระมาณ 
100 ขอ้ ในเรือ่งการใชจ้า่ยเงนิ
วา่จะตอ้งใชจ้�านวนเทา่ใด รวมทัง้
พืน้ทีเ่ฉพาะในบางพืน้ทีข่องรัฐหรอื
โครงการพเิศษตา่ง ๆ ประเภทกวา้ง 
ๆ ของการใชจ้า่ยตามรา่งกฎหมาย
ทัว่ไปไดแ้ก:่ 

• พืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ ($2.5 พนั
ลำ้น) เงนิทนุในประเภทนี้
เป็นการใหเ้งนิในโครงการ
ตา่ง ๆ เพือ่ปรับปรงุสภาพ
ของพืน้ทีลุ่ม่น�้าซึง่รวมถงึ
ป่า ทุง่หญา้ พืน้ทีชุ่ม่น�้า และ
พืน้ทีใ่กลแ้มน่�้า โครงการที่
ไดรั้บเงนิทนุสนับสนุนจะตอ้ง
ปกป้องหรอืปรับปรงุการจัดหา
และดแูลคณุภาพน�้าทีม่าจาก
พืน้ทีเ่หลา่นี ้หลาย ๆ โครง
การดวักลา่วมปีระโยชนต์อ่สิง่
แวดลอ้ม เชน่ การปรับปรงุถิน่
ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับปลาและสตัว์
ป่า หรอืการลดความเสีย่งจาก

ไฟป่า เงนิทนุในประเภทนีป้ระกอบดว้ยประเภท
ยอ่ยประมาณ 50 ขอ้ ซึง่มขีอ้ก�าหนดพเิศษ รวม
ถงึจ�านวนเงนิแน่นอนทีต่อ้งใชจ้า่ยในบางพืน้ที่
ของรัฐ ตวัอยา่งเชน่ รา่งกฎหมายทีจั่ดสรรให ้
จ�านวน $250 ลา้น ส�าหรับป่าในเทอืกเขา Sierra 
Nevada และจ�านวน $200 ลา้น ส�าหรับ Salton 
Sea ในรัฐ California ตอนใต ้

• กำรจดัหำน�ำ้ประปำ ($2.1 พนัลำ้น) เงนิทนุ
นีม้ไีวส้�าหรับโครงการเพือ่ชว่ยเพิม่ปรมิาณน�้า
ใหป้ระชาชนไดใ้ช ้นีห่มายรวมถงึ เงนิในการจัด
เก็บและท�าความสะอาดน�้าฝน ($550 ลา้น) การ
ท�าความสะอาดน�้าดืม่ ($500 ลา้น) และการ
รไีซเคลิน�้าเสยี ($400 ลา้น) รา่งกฎหมายนีย้งั
ใหเ้งนิทนุส�าหรับกจิกรรมการอนุรักษ์น�้าทีช่ว่ยลด
ปรมิาณการใชน้�้าของประชาชน ($300 ลา้น) นี่
เป็นการเสยีคา่ใชจ้า่ยบางสว่นส�าหรับประชาชนผู ้
ตดิตัง้ระบบหอ้งน�้าการไหลต�า่ หรอืเปลีย่นสนาม
หญา้เป็นพชืทีใ่ชน้�้านอ้ย

อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการตา่ง ๆ ในดา้นคณุภาพน�้าและการ
ประปา การพัฒนาบรเิวณลุม่น�้า พันธุป์ลา สตัวป่์า การขนสง่น�้า และความยั่งยนืและ
การกกัเก็บน�้าใตด้นิ บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

3

รปูที ่1

กำรใชเ้งนิทนุพนัธบตัรจำกรำ่งกฎหมำย 3
(ในหลกัลา้น)
ประเภท กจิกรรมหลกั จ�ำนวน

พืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูและปรับปรงุสขุภาพของพืน้ทีลุ่ม่น�้าใน
พืน้ทีท่ีรั่ฐก�าหนดเพือ่เพิม่ปรมิาณและคณุภาพน�้า

$2,495

กำรประปำ ปรับปรงุและเพิม่: น�้าดืม่และการบ�าบดัน�้าเสยี การ
รไีซเคลิน�้า การเกบ็และการท�าความสะอาดน�้าฝนและ
การอนุรักษ์น�้า 

2,130

ถิน่ทีอ่ยูป่ลำ
และสตัวป่์ำ

ปรับปรงุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับปลาและสตัวป่์า รวมถงึ
การฟ้ืนฟลู�าธารและพืน้ทีชุ่ม่น�้าใหเ้ป็นธรรมชาตมิากขึน้ 

1,440

กำรยกระดบั
สิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวก
ทำงน�ำ้

ท�าการเชือ่มตอ่และซอ่มแซมเขือ่น คลองและอา่งเกบ็
น�้าทีม่อียู่

1,227

น�ำ้ใตด้นิ ท�าความสะอาด เพิม่ปรมิาณและจัดการน�้าบาดาล 1,085

กำรป้องกนั
อทุกภยั

ลดความเสีย่งจากน�้าทว่ม รวมทัง้การขยายพืน้ทีร่าบ
น�้าทว่มถงึและการซอ่มแซมอา่งเก็บน�้า

500

  รวมท ัง้ส ิน้ $8,877
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ร่างกฎหมาย อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการตา่ง ๆ ในดา้นคณุภาพน�้าและการ
ประปา การพัฒนาบรเิวณลุม่น�้า พันธุป์ลา สตัวป่์า การขนสง่น�้า และความยั่งยนืและ
การกกัเก็บน�้าใตด้นิ บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน3

• ถิน่ทีอ่ยูอ่ำศยัของปลำและสตัวป่์ำ ($1.4 
พนัลำ้น) เงนิทนุในประเภทนีใ้หก้ารสนับสนุน
โครงการเพือ่การปรับปรงุถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของปลา
และสตัวป่์า ประเภทของโครงการอาจรวมถงึ
การเพิม่ปรมิาณน�้าทีไ่หลลงสูพ่ืน้ทีชุ่ม่น�้าหรอื
แมน่�้า ตลอดจนการซือ้ทีด่นิทีย่งัไมไ่ดพั้ฒนา
เพือ่รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพธรรมชาต ิรา่งกฎหมาย
นีมุ้ง่เป้าไปทีก่ารใหเ้งนิทนุในบางโครงการเพือ่
ชว่ยเหลอืบางสายพันธุ ์รวมทัง้ปลาพืน้เมอืงใน 
Central Valley ($400 ลา้น) ปลาแซลมอนและ
ปลาเทราทส์ายรุง้ ($300 ลา้น) และนกอพยพ 
($280 ลา้น)

• กำรยกระดบัสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทำง
น�ำ้ ($1.2 พนัลำ้น) เงนิทนุนีม้ไีวส้นับสนุนสี่
โครงการเฉพาะเพือ่ปรับปรงุใหม้นี�้าในบางพืน้ที่
ของรัฐ โครงการเหลา่นีร้วมถงึ: (1) ซอ่มแซม
คลอง Madera และ Friant-Kern ทีเ่ป็นของ
รัฐบาลกลางใน Central Valley ($750 ลา้น), 
(2) คลองอาคารและโครงการประเภทอืน่ ๆ 
ทีเ่ชือ่มตอ่อา่งเกบ็น�้าและชมุชนในภมูภิาค 
San Francisco Bay ($250 ลา้น) (3) การ
ซอ่มแซมเขือ่น Oroville ของรัฐในเทศมณฑล 
Butte ($200 ลา้น) และ (4) การวางแผนการ
เปลีย่นแปลงของ ทอ่ระบายน�้า North Bay ที่
บรกิารให้เทศมณฑล Solano และ เทศมณฑล 
Napa ($5 ลา้น)

• น�ำ้ใตด้นิ ($1.1 พนัลำ้น) ประเภทนีใ้หเ้งนิ
โครงการเกีย่วกบัการจัดเกบ็น�้าใตด้นิเพือ่ให ้
แน่ใจวา่น�้าใตด้นิจะพรอ้มใชง้านในอนาคต นีเ่ป็น
กจิกรรมเพือ่ชว่ยท�าความสะอาดน�้าใตด้นิดว้ยการ
ก�าจัดเกลอืเพือ่ใชป้ระโยชนใ์หไ้ดม้ากขึน้ ($400 
ลา้น) เงนิทนุเพือ่ใชส้�าหรับโครงการตา่ง ๆ ทีช่ว่ย
ใหน้�้าซมึกลบัลงสูพ่ืน้ดนิเพือ่ทีน่�ามาใชใ้นอนาคต 
(เรยีกวา่ "การเพิม่ปรมิาณน�้าใตด้นิ")

• กำรป้องกนัอทุกภยั ($500 ลำ้น) เงนิทนุนีม้ี
ไวส้�าหรับโครงการเพือ่ชว่ยลดความเสีย่งจากน�้า
ทว่ม โครงการเหลา่นีอ้าจรวมถงึ การขยายพืน้ที่
ราบน�้าทว่มถงึ (ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่นี�้าทว่มกระจาย
ไปถงึแตไ่มก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายมาก) และการ
ซอ่มแซมอา่งเก็บน�้า บางสว่นของโครงการเหลา่
นีจ้ะใหป้ระโยชนใ์นดา้นอืน่ ๆ เชน่ การปรับปรงุ
ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของปลาและสตัวป่์า การเพิม่
แหลง่น�้าและการเพิม่โอกาสในดา้นสนัทนาการ 
บางสว่นของเงนิทนุนีม้ไีวส้�าหรับโครงการใน

พืน้ทีเ่ฉพาะของรัฐ รวมถงึ Central Valley 
($200 ลา้น) และ San Francisco Bay area 
($200 ลา้น)

กระจำยเงนิทนุสว่นใหญผ่ำ่นกำรใหเ้งนิอดุหนนุ 
รา่งกฎหมายนีใ้หก้ารสนับสนุนงบประมาณแกห่น่วยงาน
ของรัฐในทีต่า่ง ๆ มากกวา่สบิสองแหง่ รา่งกฎหมายนี้
จัดสรรเงนิพันธบตัรใหแ้กห่น่วยงานเหลา่นีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
เหมาะสมซึง่แตกตา่งจากพันธบตัรน�้าและสิง่แวดลอ้ม
สว่นใหญ ่นีห่มายความวา่สภานติบิญัญัตจิะไมใ่ชจ้า่ย
เงนิในงบประมาณของรัฐประจ�าปี แตห่น่วยงานตา่ง ๆ 
จะไดรั้บเงนิทนุโดยอตัโนมตัเิมือ่พวกเขาตอ้งการใชจ้า่ย 
หน่วยงานจะใชจ้า่ยเงนิบางสว่นในการด�าเนนิโครงการ
เอง อยา่งไรกต็าม เงนิทนุเกอืบทัง้หมดจะใหเ้ป็นเงนิ
อดุหนุนชว่ยเหลอืแกห่น่วยงานรัฐบาลทอ้งถิน่ ชนเผา่
อนิเดยีนแดง องคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร และบรษัิท
น�้าเอกชนส�าหรับโครงการพเิศษตา่ง ๆ ส�าหรับเงนิทนุ
ประเภทยอ่ย—โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เพิม่หรอืการปกป้องการจัดหาน�้า—ผูรั้บเงนิอดุหนุนจะ
ตอ้งไดรั้บเงนิทนุทอ้งถิน่อยา่งนอ้ย $1 ซึง่แตล่ะ $1 
จากเงนิอดุหนุนพวกเขาจะตอ้งได ้
จดัหำเงนิทนุส�ำหรบั "ชุมชนทีด่อ้ยโอกำส" รา่ง
กฎหมายนีม้ขีอ้ก�าหนดหลายอยา่งเพือ่ชว่ยใหช้มุชน
ดอ้ยโอกาส (ผูท้ีม่รีายไดต้�า่กวา่เกณฑเ์ฉลีย่) ส�าหรับ
การใชจ้า่ยในประเภทยอ่ยเล็กนอ้ย รา่งกฎหมายนี้
ตอ้งการใหเ้งนิทนุถกูใชใ้นโครงการทีเ่ป็นประโยชนต์อ่
ชมุชนเหลา่นี ้นอกจากนีใ้นหลาย ๆ กรณี ชมุชนดอ้ย
โอกาสทีไ่ดรั้บทนุไมจ่�าเป็นตอ้งจา่ยสว่นแบง่ทอ้งถิน่
ของคา่ใชจ้า่ยตามทีก่ลา่วขา้งตน้
จดัหำเงนิทนุกำ๊ซเรอืนกระจก (GHG) ส�ำหรบั
โครงกำรน�ำ้ แยกออกจากพันธบตัรมลูคา่ $8.9 พัน
ลา้น รา่งกฎหมายนีย้งัมกีารเปลีย่นแปลงวา่รัฐตอ้งใช ้
เงนิทนุทีม่อียูอ่ยา่งไรบา้งทีเ่กีย่วกบัแกส๊เรอืนกระจก 
รัฐไดอ้อกกฎหมายเพือ่ลดภาวะโลกรอ้นโดยการจ�ากดั
ปรมิาณของกา๊ซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยออกมาในรัฐ 
California  ความพยายามเหลา่นีป้ระกอบดว้ยโครงการ 
"cap-and-trade" ซึง่ก�าหนดใหบ้รษัิทและหน่วยงาน
ของรัฐบางแหง่ตอ้งซือ้ใบอนุญาตจากรัฐเพือ่ปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก โครงการนีท้�าใหห้น่วยงานน�้าบางแหง่มี
คา่ใชจ้า่ยไฟฟ้าทีส่งูขึน้เพือ่ใชใ้นการด�าเนนิงานระบบ
สง่น�้าบางสว่น เชน่ เครือ่งสบูน�้าและโรงงานบ�าบดั
น�้า รา่งกฎหมายนีก้�าหนดวา่สว่นหนึง่ของเงนิทนุของ
รัฐทีไ่ดรั้บจากการขายใบอนุญาตใหก้บัสีห่น่วยงานทาง
ดา้นน�้า - กรมทรัพยากรน�้า, การประปานครหลวงของ
รัฐ Southern California, การประปา Contra Costa, 
และหน่วยงานประปา San Luis และ Delta Mendota 
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ปรมิาณเงนิทนุในแตล่ะหน่วยงานจะเทา่กบัคา่ใชจ้า่ย
ไฟฟ้าเพิม่เตมิก�าหนดตามโปรแกรมของรัฐเพือ่ลด 
GHG เราคาดวา่คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีอ้าจมมีลูคา่รวมเทา่กบั
สบิ ๆ ลา้นดอลลารต์อ่ปี (ในปีลา่สดุรัฐไดรั้บเงนิ $3 
พันลา้น จากการขายใบอนุญาต) หน่วยงานตา่ง ๆ จะ
ตอ้งใชเ้งนิทนุทีไ่ดรั้บในกจิกรรมดงักลา่วตามโครงการ
อนุรักษ์น�้า เพราะเหตนุี ้เงนิทนุเหลา่นีจ้งึไมส่ามารถ
สนับสนุนใหรั้ฐใชจ้า่ยในกจิกรรมดา้นอืน่ ๆ ไดอ้กีตอ่ไป 

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
คำ่ใชจ้ำ่ยส�ำหรบัพนัธบตัรรฐั รา่งกฎหมายนีอ้นุญาต
ใหรั้ฐกูย้มืเงนิจ�านวน $8.9 พันลา้นโดยการขาย
พันธบตัร GO เพิม่เตมิแกนั่กลงทนุ นักลงทนุเหลา่นี้
จะไดรั้บช�าระคนืพรอ้มดอกเบีย้โดยใชร้ายไดจ้ากภาษี
กองทนุทัว่ไปของรัฐ คา่ใชจ้า่ยของพันธบตัรเหลา่นี้
จะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัยดว้ยกนั เชน่ อตัราดอกเบีย้ใน
ขณะทีข่ายพันธบตัร ชว่งเวลาทีข่ายพันธบตัร และระยะ
เวลาในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัร เราประเมนิวา่ คา่ใช ้
จา่ยตอ่ผูเ้สยีภาษีของรัฐในการช�าระคนืพันธบตัรนีจ้ะอยู่
ที ่$17.3 พันลา้น เพือ่ช�าระทัง้เงนิตน้ ($8.9 พันลา้น) 
และดอกเบีย้ ($8.4 พันลา้น) สิง่นีจ้ะสง่ผลตอ่คา่ใชจ้า่ย
เฉลีย่ ประมำณ $430 ลำ้นตอ่ปี ในชว่ง 40 ปีขำ้ง
หนำ้ เงนิจ�านวนนีค้อื ประมาณหนึง่ในสามของรอ้ยละ 1 
ของงบประมาณเงนิทนุทัว่ไปในปัจจบุนัของรัฐ
คำ่ใชจ้ำ่ยและกำรประหยดัเงนิในทอ้งถิน่เพือ่
ท�ำโครงกำรตำ่ง ๆ ใหส้�ำเร็จ เงนิทนุจากพันธบตัร
จ�านวนมากจะน�าไปใชใ้นโครงการของรัฐบาลทอ้งถิน่ 
การใหเ้งนิทนุรัฐแกโ่ครงการทอ้งถิน่สง่ผลตอ่จ�านวน
เงนิทีท่อ้งถิน่จะใชจ้า่ยในโครงการเหลา่นี ้ในหลาย
กรณี พันธบตัรรัฐอาจชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยทีรั่ฐบาลทอ้ง
ถิน่ตอ้งใช ้ตวัอยา่งเชน่ กรณีนีจ้ะเกดิขึน้เมือ่เงนิทนุ
พันธบตัรรัฐถกูใชแ้ทนเงนิซึง่รัฐบาลทอ้งถิน่จะตอ้งน�า
ไปใชจ้า่ยในโครงการตา่ง ๆ อยูแ่ลว้

อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการตา่ง ๆ ในดา้นคณุภาพน�้าและการ
ประปา การพัฒนาบรเิวณลุม่น�้า พันธุป์ลา สตัวป่์า การขนสง่น�้า และความยั่งยนืและ
การกกัเก็บน�้าใตด้นิ บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

3

อยา่งไรกต็าม ในบางกรณี เงนิทนุรัฐอาจท�าใหรั้ฐบาล
ทอ้งถิน่ใชจ้า่ยเงนิมากขึน้ในโครงการตา่ง ๆ ตวัอยา่ง
เชน่ รัฐบาลทอ้งถิน่อาจเลอืกสรา้งโครงการเพิม่เตมิ 
หรอืโครงการทีใ่หญข่ึน้มากกวา่ปกตหิากไมไ่ดรั้บเงนิ
ทนุรัฐ ส�าหรับบางโครงการ—อยา่งเชน่เมือ่พันธบตัร
ตอ้งใชส้ว่นแบง่คา่ใชจ้า่ยทอ้งถิน่—รัฐบาลทอ้งถิน่จะ
ตอ้งแบกรับคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้บางสว่น
โดยรวมแลว้ เราประเมนิวา่รา่งกฎหมายนีจ้ะชว่ย
ประหยดัเงนิใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่ท�าโครงการตา่ง ๆ ส�าเร็จ
ดว้ยเงนิสนับสนุนจากพันธบตัรนี ้การประหยดัเงนิเหลา่
นีอ้าจมคีา่สองสามรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปีโดยเฉลีย่ใน
ชว่งสองถงึสามทศวรรษขา้งหนา้ จ�านวนเงนิทีแ่น่นอน
ขึน้อยูก่บัโครงการเฉพาะทีรั่ฐบาลทอ้งถิน่เลอืกและ
สว่นแบง่ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของโครงการ

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อำ่นรำยชือ่คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้
ข ึน้เฉพำะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอนี ้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-18-gen.html เพือ่ดรูำยชือ่
ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ 10 รำยแรกของคณะ

กรรมกำร

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำเนือ้หำฉบบัเต็มของขอ้
เสนอรฐันี ้กรณุำโทรศพัทต์ดิตอ่เลขำนกุำรรฐัไดท้ ี่

หมำยเลข (855) 345-3933  หรอืทำ่นสำมำรถ
สง่อเีมลถงึ vigfeedback@sos.ca.gov ทำ่นจะได้

รบัเอกสำรทำงไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยแต่
อยำ่งใด




