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ขอ้เสนอที่ อนุญุาตให้ใ้ช้ค้วามห้ลากห้ลายเป็็นุป็จัจยัในุการตดัสินิุใจ 
เร ่�องการวา่จา้ง การศึกึษาและการจดัซื้่�อจดัจา้งของภาครฐัได ้ 
การแกไ้ขเพิ่ิ�มเตมิรฐัธรรมนุญูในุสิภานุติบิัญัญตั ิ16

ห้วัขอ้และบัทสิรุป็อยา่งเป็็นุทางการ จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สิู ง สิุ ด

ความเป็็นุมา
รฐัธรรมนุญูของรฐัและรฐับัาลกลางนุ ั�นุตอ้งการการ
คุม้ครองที�เทา่เทยีม รัฐธรรมนูญของรัฐและรัฐบาลกลาง
ใหก้ารคุม้ครองทีเ่ทา่เทยีมกนัแกป่ระชาชน ซึง่หมายความวา่
ประชาชนทีอ่ยูใ่นสถานการณเ์ดยีวกนัจะไดรั้บการปฏบิตัใิน
ลกัษณะเดยีวกนัภายใตก้ฎหมาย 
ในุปี็ 1996 ผูล้งะแนุเสิยีงช้าวแคลฟิอรเ์นุยี ห้า้มการ
พิ่จิารณาเร่�องเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ สิผีวิ ช้าตพิิ่นัุธุ ์ห้รอ่ช้าติ
ก�าเนุดิในุโครงการของรฐั ในปี 1996 ผูล้งคะแนนเสยีง
ชาวแคลฟิอรเ์นยีใหก้ารรับรองขอ้เสนอที ่209 โดยเพิม่
มาตราใหมเ่ขา้ไปในรัฐธรรมนูญของรัฐ—มาตรา 31 ของ
ขอ้ I มาตราใหมน่ีห้า้มการพจิารณาเรือ่งเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ 
ชาตพัินธุ ์หรอืชาตกิ�าเนดิในการวา่จา้งของรัฐ ระบบการ
ศกึษาของรัฐ การจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐในแคลฟิอรเ์นยี 
ซื้ึ�งมขีอ้ยกเวนุ้บัางขอ้ในุขอ้เสินุอที� 209 หน่วยงานของ
รัฐและทอ้งถิน่สามารถพจิารณาเพศได ้หากเป็นสว่นหนึง่ที่
จ�าเป็นของการปฏบิตังิานตามปกต ิตวัอยา่งเชน่ รัฐสามารถ
พจิารณาเพศของลกูจา้งในการจัดหาบคุคลส�าหรับงานที่
เฉพาะเจาะจงทีเ่รอืนจ�าของรัฐ ซึง่มคีวามจ�าเป็นทีพ่นักงาน

และผูต้อ้งขงัจะตอ้งเป็นเพศเดยีวกนั นอกจากนัน้ หน่วยงาน
ของรัฐและทอ้งถิน่อาจจะพจิารณาคณุสมบตัทิีเ่ฉพาะเจาะจง
เมือ่มคีวามจ�าเป็นเพือ่ทีจ่ะไดรั้บเงนิสนับสนุนของรัฐบาล
กลาง ตวัอยา่งเชน่ รัฐจ�าเป็นจะตอ้งตัง้เป้าหมายส�าหรับการ
จัดซือ้จัดจา้งบางสว่นทีจ่ะมอบใหก้บักลุม่คนทีเ่จาะจงบาง
กลุม่ส�าหรับโครงการการขนสง่ทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจากรัฐบาล
กลาง อยา่งเชน่ ธรุกจิทีม่เีจา้ของเป็นผูห้ญงิหรอืกลุม่คนผวิส ี
ขอ้เสินุอที� 209 สิง่ผลตอ่โครงการและนุโยบัายบัาง
สิว่นุของรฐั กอ่นทีจ่ะมขีอ้เสนอที ่209 หน่วยงานของ
รัฐและทอ้งถิน่มนีโยบายและโปรแกรมทีจ่ะเพิม่โอกาส
และตวัแทนจากประชาชนทีเ่ผชญิปัญหาของความไมเ่ทา่
เทยีม ซึง่เป็นผลมาจากเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์หรอื
ชาตกิ�าเนดิ โปรแกรมเหลา่นีม้กัถกูเรยีกวา่โปรแกรม “ยนืยนั
สทิธิ”์ ตวัอยา่งเชน่ มหาวทิยาลยัของรัฐบางแหง่ไดพ้จิารณา
เชือ้ชาตแิละชาตพัินธุใ์หเ้ป็นปัจจัยหนึง่ในการตดัสนิใจใน
การรับนักศกึษา และจัดโครงการทีส่นับสนุนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของนักเรยีนเหลา่นัน้ หน่วยงานของรัฐและ
ทอ้งถิน่มนีโยบายการวา่จา้งและการจัดหาบคุคลทีจ่ะเพิม่
การวา่จา้งกลุม่คนผวิสแีละผูห้ญงิ ทัง้นีรั้ฐยงัจัดตัง้โครงการ
ตา่ง ๆ เพือ่เพิม่การมสีว่นรว่มของธรุกจิทีม่ผีูห้ญงิหรอืกลุม่

• อนุญาตใหม้กีารใชน้โยบายการตดัสนิใจของรัฐบาล ทีจ่ะมี
การพจิารณาเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุห์รอืชาตกิ�าเนดิ
เพือ่จัดการกบัประเด็นดา้นความหลากหลายโดยการยกเลกิ
บทที ่1 มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี ซึง่
ถกูเพิม่เขา้มาตามขอ้เสนอที ่209 ในปี 1996

• โดยทัว่ไปแลว้ ขอ้เสนอที ่209 หา้มมใิหรั้ฐบาลระดบัรัฐ
และทอ้งถิน่เลอืกปฏบิตัหิรอืใหส้ทิธพิเิศษแกบ่คุคลหรอื
กลุม่บคุคล เนือ่งจากเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุห์รอื
ชาตกิ�าเนดิระหวา่งการวา่จา้ง ในระบบการศกึษาหรอืการ
จัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐ

• ไมเ่ปลีย่นแปลงกฎหมายของรัฐหรอืรัฐบาลกลางอืน่ ๆ ที่
รับประกนัวา่จะมกีารคุม้ครองผูค้นอยา่งเทา่เทยีมกนั และ
หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบิตัอิยา่งผดิกฎหมาย

สิรปุ็ป็ระมาณการผลกระทบัทางการเงนิุตอ่
รฐับัาลระดบััรฐัและระดบััทอ้งถิ�นุข ั�นุสิดุทา้ย 
โดยนุกัวเิคราะห้ก์ฎห้มาย:
• ไมม่ผีลกระทบดา้นการเงนิโดยตรงตอ่หน่วยงานของรัฐ

และทอ้งถิน่ เนือ่งจากมาตรการไมไ่ดท้�าใหน้โยบายหรอื
โครงการในปัจจบุนัตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด 

• ผลกระทบดา้นการเงนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จะขึน้อยูก่บัทาง
เลอืกในการประกาศใชน้โยบายหรอืโครงการของหน่วย
งานระดบัรัฐและทอ้งถิน่ในอนาคต ซึง่พจิารณาถงึเชือ้
ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุห์รอืชาตกิ�าเนดิ ในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบการศกึษาของรัฐ การวา่จา้งของรัฐบาล
และการจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐ ผลกระทบดา้นการเงนิ
เหลา่นีไ้มแ่น่นอนเป็นอยา่งมาก

การวเิคราะห้โ์ดยนุกัวเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มาย

สิามารถอา่นุเนุ่�อห้าของขอ้เสินุอนุี�ไดท้ ี�เว็บัไซื้ตเ์ ลขาธกิารรฐั ที� voterguide.sos.ca.gov.

ผลการลงคะแนนเสยีงขัน้สดุทา้ยของสภานติบิญัญัตสิ�าหรับ ACA 5 (ขอ้เสนอที ่16)
(มตหิมวด 23, บทกฎหมายปี 2020)

วฒุสิภา: รับ 30 ไมรั่บ 10

สมชัชา: รับ 60 ไมรั่บ 14
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การวเิคราะห้โ์ดยนุกัวเิคราะห้ก์ารออกกฎห้มาย ต่ อ

คนสว่นนอ้ยเป็นเจา้ของในการท�าการจัดซือ้จัดจา้งของรัฐ 
รัฐตัง้เป้าหมายส�าหรับสดัสว่นของการจัดซือ้จัดจา้งของรัฐ
ทีจ่ะมอบใหก้บัประเภทของธรุกจิเหลา่นัน้ หลงัจากทีผู่ล้ง
คะแนนเสยีงไดรั้บรองขอ้เสนอที ่209 นโยบายและโปรแกรม
เหลา่นัน้จงึถกูยตุแิละปรับเปลีย่น นอกเสยีจากวา่มคีณุสมบตัิ
ทีจ่ะเขา้เงือ่นไขในขอ้ยกเวน้ขอ้ใดขอ้หนึง่
กฎห้มายของรฐับัาลกลางอนุญุาตให้ม้นีุโยบัายและ
โป็รแกรมที�พิ่จิารณากลุม่ที�มคีณุสิมบัตัเิฉพิ่าะ ภาย
ใตข้อ้จ�ากดั กอ่นทีจ่ะมขีอ้เสนอที ่209 หน่วยงานของรัฐ
และทอ้งถิน่และโครงการทีม่กีารพจิารณาเชือ้ชาต ิเพศ 
สผีวิ ชาตพัินธุห์รอืชาตกิ�าเนดิยงัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง กฎหมายของรัฐบาลกลางจัดตัง้สทิธิ
ของการคุม้ครองทีเ่ทา่เทยีมกนัและสง่ผลตอ่การจ�ากดั
การใชข้อ้พจิารณาเหลา่นี ้ตวัอยา่งเชน่ ภายใตก้ฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง มหาวทิยาลยัอาจพจิารณาคณุสมบตัเิหลา่
นีใ้นฐานะปัจจัยหนึง่เมือ่จะตอ้งตดัสนิใจรับนักศกึษาในความ
พยายามทีจ่ะท�าใหว้ทิยาเขตของพวกเขามคีวามหลาก
หลายของผูค้นทีม่ากขึน้ เพือ่ท�าใหม้ัน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติาม
กฎหมายของรัฐบาลกลาง นโยบายและโปรแกรมเหลา่นีจ้ะ
ตอ้งมเีงือ่นไขทีเ่จาะจงซึง่จ�ากดัการพจิารณาคณุสมบตัเิหลา่
นี ้เงือ่นไขเหลา่นีม้ไีวเ้พือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบิตัซิ ึง่เป็นการ
ละเมดิการคุม้ครองทีเ่ทา่เทยีมกนั ทัง้นีก้ฎหมายของรัฐกย็งั
มขีอ้บงัคบัตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัทิีม่คีวามคลา้ยคลงึกนักบั
ขอ้เหลา่นัน้ในกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
นุโยบัายและโป็รแกรมที�ถกูสิรา้งขึ�นุห้ลงัจากขอ้เสินุอ
ที� 209 หลงัจากทีผู่ล้งคะแนนเสยีงไดรั้บรองขอ้เสนอที ่
209 หน่วยงานของรัฐบางหน่วยในรัฐแคลฟิอรเ์นยีไดส้รา้ง
และปรับเปลีย่นนโยบายและโปรแกรมใหพ้จิารณาคณุสมบตัิ
ตา่ง ๆ แทนซึง่ไมม่กีารหา้มในขอ้เสนอที ่209 ตวัอยา่งเชน่ 
มหาวทิยาลยัของรัฐหลายแหง่ยืน่มอืและสนับสนุนโปรแกรม
ส�าหรับนักเรยีนทีเ่ป็นคนแรกของครอบครัวทีไ่ดเ้ขา้รับการ
ศกึษาในระดบัวทิยาลยั หลายวทิยาเขตของมหาวทิยาลยัได ้
พจิารณาวา่นักศกึษาไดเ้ขา้เรยีนระดบัมธัยมปลายและอาศยั
อยูท่ีใ่ด เมือ่ตอ้งตดัสนิใจรับนักศกึษา มหาวทิยาลยัมอง
นโยบายและโปรแกรมเหลา่นีว้า่เป็นหนทางทีจ่ะเพิม่ความ
หลากหลายของผูค้นโดยไมจ่�าเป็นตอ้งละเมดิขอ้เสนอที ่209 

ขอ้เสินุอ
ก�าจดัการพิ่จิารณาถงึคณุสิมบัตัทิ ี�เฉพิ่าะเจาะจงบัาง
ขอ้ในุระบับัการศึกึษาของรฐั การวา่จา้งของรฐั และ
การจดัซื้่�อจดัจา้งของภาครฐั หากไดรั้บการรับรอง ขอ้
เสนอนีจ้ะยกเลกิขอ้เสนอที ่209—มาตรา 31 ของขอ้ I ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี ซึง่จะก�าจัดการหา้มการ
พจิารณาเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์หรอืชาตกิ�าเนดิใน
ระบบการศกึษาของรัฐ การวา่จา้งของรัฐ และการจัดซือ้จัด
จา้งของภาครัฐ ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื หน่วยงานของรัฐและทอ้ง
ถิน่สามารถสรา้งนโยบายและโปรแกรมทีก่วา้งขึน้ ตราบใดที่
เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของรัฐที่
เกีย่วขอ้งกบัการใหก้ารคุม้ครองทีเ่ทา่เทยีม

ผลกระทบัดา้นุการเงนิุ
ไมม่ผีลกระทบัดา้นุการเงนิุโดยตรงกบััห้นุว่ยงานุ
ของรฐั ขอ้เสนอนีไ้มม่ผีลกระทบดา้นการเงนิโดยตรงตอ่
หน่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่ เนือ่งจากมาตรการไมไ่ดท้�าให ้
นโยบายหรอืโปรแกรมในปัจจบุนัตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงแต่
อยา่งใด แตผ่ลกระทบดา้นการเงนิใด ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จะ
ขึน้อยูก่บัทางเลอืกในการประกาศใชน้โยบายหรอืโปรแกรม
ของหน่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่ในอนาคต ซึง่พจิารณา
ถงึเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์หรอืชาตกิ�าเนดิในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบการศกึษาของรัฐ การวา่จา้งของรัฐ และ
การจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐ 
ผลกระทบัทางการเงนิุที�อาจเกดิขึ�นุไดข้องการด�าเนุนิุ
การโป็รแกรมที�มคีวามไมแ่นุนุ่อนุสิงู หน่วยงานของ
รัฐและทอ้งถิน่สามารถตดัสนิใจมากแคไ่หนกไ็ดท้ีเ่กีย่ว
กบันโยบายหรอืโปรแกรมทีพ่จิารณาเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ 
ชาตพัินธุ ์หรอืชาตกิ�าเนดิ เนือ่งมาจากไมส่ามารถทราบถงึ
ตวัเลอืกทีเ่ฉพาะเจาะจงทีห่น่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่จะ
เลอืกหากผูล้งคะแนนเสยีงรับรองขอ้เสนอนีไ้ด ้ผลกระทบ
ทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้งึมคีวามไมแ่น่นอนสงู 

โป็รดไป็ที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพิ่่�อดรูายช้่�อ 

คณะกรรมการที�ไดร้บััการจดัต ั�งข ึ�นุเฉพิ่าะเพิ่่�อ 
สินุบััสินุนุุห้รอ่คดัคา้นุขอ้เสินุอนุี�

โป็รดไป็ที� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพิ่่�อดรูายช้่�อผูบ้ัรจิาคเงนิุจ�านุวนุสิงูสิดุ  
10 รายแรกของคณะกรรมการ 

ห้ากทา่นุตอ้งการสิ�าเนุาเนุ่�อห้าฉบับััเต็มของขอ้เสินุอรฐั
นุี� กรณุาโทรศึพัิ่ทต์ดิตอ่เลขาธกิารรฐัไดท้ ี�ห้มายเลข  

(855) 345-3933 ห้รอ่ทา่นุสิามารถสิง่อเีมลถงึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ทา่นุจะไดร้บััเอกสิารทาง 

ไป็รษณียโ์ดยไมเ่สิยีคา่ใช้จ้า่ยแตอ่ยา่งใด

อนุญาตใหใ้ชค้วามหลากหลายเป็นปัจจัยในการตัดสนิใจ
เรือ่งการวา่จา้ง การศกึษา และการจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐได ้

การแกไ้ขเพิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิัญญัติ

ขอ้เสนอที่
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