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ช่ือและบทสรุปอย่างเป็นทางการจัด เตรียมโดยอัยการสูงสุด

พื้นภูมิ
รัฐแคลิฟอร์เนียให้การศึกษาภาครัฐแก่นักเรียน

กว่า 9.2 ล้านคน รัฐแคลิฟอร์เนียให้การศึกษาภาครัฐ
ตั้งแต่ช่วงก่อนวัยเรียนไปจนถึงในระดับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งนักเรียนจ�านวนราวสองในสามได้เข้าเรียนในระดับ
ก่อนวัยเรียน อนุบาล หรือโรงเรียนมัธยม ในปัจจุบัน รัฐ

แคลิฟอร์เนียมีโรงเรียนกว่า 10,000 ประเภทที่ด�าเนิน
การเรียนการสอนใน 944 เขตการศึกษา (โรงเรียน
เหล่านี้ประมาณ 1,300 แห่งเป็นโรงเรียนในก�ากับ
รัฐบาล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะผ่านการรับรองจากเขต
การศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด แต่ด�าเนินการโดยอิสระ
ของตนเอง) ส่วนนักเรียนอีกหนึ่งในสามที่เหลือได้
เข้าเรียนในวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัย ระบบ 

• อนุมัติพันธบัตรผูกพันทั่วไปของรัฐมูลค่า 1.5 
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสถานศึกษาของรัฐ : 
9 พันล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับโรงเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียนและระดับ K–12 (รวมถึง 5.2 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับการปรับปรุงให้ทันสมัย, 
2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับการก่อสร้าง
ใหม่, 500 ล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับโรงเรียน
ในก�ากับรัฐบาล (charter schools) และ 500 
ล้านเหรียญสหรัฐส�าหรับการศึกษาพัฒนาทักษะ
เทคนิคทางอาชีพ) และ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ส�าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยชุมชน  

• โครงการจะปรับปรุงสภาวะสุขภาพ/ความปลอดภัย
ของสถานที่ (ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยจากแผ่นดิน
ไหว/อัคคีภัย และการก�าจัดตะกั่วในน�้า) และเพิ่ม
จ�านวนบ้านพักนักศึกษาที่ราคาย่อมเยา

• จ�ากัดต้นทุนการจัดการที่ 5%

• จัดสรรเงินจากกองทุนทั่วไปเพื่อช�าระคืนพันธบัตร

สรุปการประเมินผลกระทบขั้นสุดท้ายต่องบ
ประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐโดยนัก
วิเคราะห์การออกกฎหมาย :

• ต้นทุนของรัฐในการช�าระคืนพันธบัตรเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ประมาณการว่าเท่ากับประมาณ 740 ล้านต่อป ี
(รวมดอกเบี้ย) ในช่วงเวลา 35 ปีข้างหน้า

• ผลกระทบที่ผสมผสานต่อจ�านวนพันธบัตรท้องถิ่น
ที่เขตโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ออก และ
แนวโน้มว่าจ�านวนค่าธรรมเนียมผู้พัฒนาที่เขต
โรงเรียนบางแห่งเก็บจะลดลงในภายภาคหน้า 

บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์กฎหมาย

การลงคะแนนรอบสุดท้ายโดยนักกฎหมายเรื่อง AB 48 (ญัตติที ่13)
(บทที ่530 พระราชบัญญัติปี 2019)

วุฒิสภา : รับ 35 ไม่รับ 4

ที่ประชุมสภา : รับ 78 ไม่รับ 1

ข้อความของมาตรการนี้อยู่ที่หน้า 36 และที่เว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐที ่ 
https://voterguide.sos.ca.gov

ข้อเสนอท่ี อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพื่อการซ่อมแซมสถานที ่การก่อสร้าง และการ

ปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน

ปลายวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภานิติบัญญัติ13

สรุปต้นทุนต่อรัฐ

การกู้ยืมเงินใหม่

เงินต้น 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
ดอกเบี้ย 1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

ต้นทุนรวมโดยประมาณ 2.6 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ 

การช�าระเงิน

ต้นทุนรายปีโดยเฉลี่ย 740 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะเวลาการช�าระเงินที่เป็นไปได้ 35 ปี
แหล่งเงินทุนส�าหรับการช�าระคืน รายได้จากภาษีกองทุนทั่วไป

https://voterguide.sos.ca.gov
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California Community College (CCC) ประกอบ
ด้วยวิทยาเขต 115 แห่งที่ให้การเรียนการสอนใน 73 
เขต โดยรัฐมีระบบมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่สองระบบ 
นั่นคือ California State University (CSU) และ 
University of California (UC) ระบบ CSU มี 23 
วิทยาเขต ส่วนระบบ UC มี 10 วิทยาเขต 

รัฐให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านสถานศึกษาของ

รัฐ แต่เดิมแล้ว รัฐให้การช่วยเหลือค่าก่อสร้างและ
ปรับปรุงสถานศึกษาต่าง ๆ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้อง
ทดลองวิทยาศาสตร์ และพื้นที่เพื่อการศึกษาพัฒนา
ทักษะเทคนิคทางอาชีพ (เช่น โรงซ่อมรถ) โดยจะมี
การก่อสร้างสถานศึกษาใหม่ในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียน
ศึกษาเติบโตสูง โดยทั่วไปแล้ว โครงการปรับปรุง (หรือ
การปรับปรุงให้ทันสมัย) จะด�าเนินการเมื่อส่วนประกอบ
ของอาคาร (เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา หรือระบบ
ท�าความร้อนและท�าความเย็น) เก่าและเริ่มท�างานไม่ส
เถียร หรือตรวจพบปัญหาด้านความปลอดภัยต่อชีวิต 
(เช่น ความจ�าเป็นที่จะต้องก�าจัดเชื้อราหรือต้องเสริม
ความทนทานต่อแผ่นดินไหวของอาคาร) ในอดีต รัฐจะ
ไม่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนก่อนวัยเรียน ที่เขต
การศึกษามักหางบประมาณให้กับโครงการเหล่านี้โดย
ใช้การระดมทุนในท้องถื่น 

รัฐจะทบทวนค�าขอด้านอาคาร ส�าหรับโครงการด้าน
อาคารเรียน เขตการศึกษาจะส่งค�าขอไปยังส�านักงาน
การก่อสร้างโรงเรียนของรัฐเพื่อขอรับเงินทุนจากภาค
รัฐ ส�านักงานจะตรวจสอบใบค�าขอแล้วน�าค�าขอที่มีสิทธิ์
ได้รับงบไปให้คณะกรรมการการจัดสรรงบประมาณ
แห่งรัฐเพื่อขออนุมัติตามล�าดับแบบมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน 
ส�าหรับวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาเขต
จะส่งข้อเสนอไปให้ส�านักงานระบบของตนเอง (ระบบ 
CCC ดูแลโดยคณะกรรมการผู้ว่าการ ส่วนระบบ CSU 
ดูแลโดยคณะกรรมาธิการ และระบบ UC จะดูแลโดย
คณะผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน) คณะกรรมการผู้ดูแล

ระบบแต่ละระบบจะรวบรวมค�าขอของวิทยาเขตต่าง ๆ 
แล้วยื่นเสนอโครงการที่เลือกแล้วไปยังฝ่ายนิติบัญญัติ
และผู้ว่าการเพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ

รัฐมีกฎเกณฑ์ในการแบ่งค่าใช้จ่ายโครงการกับ

โรงเรียน ส�าหรับเขตการศึกษา แต่เดิมแล้วรัฐจะ
สนับสนุนส่วนต้นทุนทั่วไปของโครงการอาคารที่ได้รับ
อนุมัติแต่ละแห่งตามสัดส่วนมาตรฐาน กล่าวโดยชัดเจน
คือโดยส่วนมากแล้ว รัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ
โครงการก่อสร้างใหม่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์และค่าใช้จ่าย
ในโครงการปรับปรุง 60 เปอร์เซ็นต ์เขตการศึกษาจะ
จัดการค่าใช้จ่ายโครงการที่เหลือโดยใช้การระดมทุน
ในท้องถิ่น กระนั้นก็ตาม หากเขตการศึกษามีปัญหาใน
การช�าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นของ
ตนก็อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากรัฐได้ ส�าหรับ
เขตวิทยาลัยชุมชนและวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย รัฐ
ก็มักจะแบ่งค่าใช้จ่ายของโครงการด้วยเช่นกัน แม้ว่า
กฎหมายของรัฐจะไม่ได้มีข้อก�าหนดมาตรฐานเรื่องการ
แบ่งค่าใช้จ่ายส�าหรับทั้งสองส่วนการศึกษา 
รัฐเคยใช้พันธบัตรเพื่อระดมทุนด้านสถานศึกษา 
โดยทั่วไปแล้ว รัฐจะใช้พันธบัตรผูกพันทั่วไป (รูป
แบบของการกู้ยืม) เพื่อช�าระค่าใช้จ่ายในส่วนแบ่ง
โครงการของตน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ต้องอนุมัติ
พันธบัตรเหล่านี ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้สิทธิ์แก่รัฐในการ
ขายพันธบัตรให้กับนักลงทุน พันธบัตรให้เงินทุนที่
รัฐจะน�าไปใช้ในโครงการต่าง ๆ จากนั้น รัฐจะคืน
เงินพร้อมดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนจากกองทุนทั่วไป 
(กองทุนทั่วไปเป็นบัญชีด�าเนินการหลักของรัฐ ซึ่งมี
รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
ขายและบริการของรัฐ และภาษีนิติบุคคล) โดยทั่วไป
แล้ว รัฐจะคืนเงินให้กับนักลงทุนเป็นรายปีในช่วงสอง
ถึงสามทศวรรษ การช�าระคืนพันธบัตรจะมีภาษีของรัฐ
เป็นสิ่งค�้าประกัน (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช้พันธบัตรของรัฐ โปรดดูที่ “ภาพรวมของหนี้จาก
พันธบัตรรัฐ” ในคู่มือนี)้ 

อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพ่ือการซ่อมแซมสถานท่ี การก่อสร้าง และการ
ปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภานิติบัญญัติ
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รัฐอาจมีพันธบัตรที่ผ่านการอนุมติแล้วคงเหลืออยู ่
แต่ส่วนมากแล้วจะมีโครงการรอใช้อยู่แล้ว รูปที ่1 
แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ป ี2002 จนถึงปี 2016 ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งเห็นชอบมาตรการพันธบัตรเพื่อสถานศึกษา
จ�านวนสี่มาตรการ ซึ่งสามารถระดมทุนจากพันธบัตร
รัฐได้ถึง 4.5 หมื่นล้านดอลลาร ์มาตรการพันธบัตร
สามมาตรการเป็นการสนับสนุนเงินทุนส�าหรับเขต
โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนรวมถึงมหาวิทยาลัย ส่วน
อีกหนึ่งมาตรการ (ญัตติ 51 ในป ี2016) ให้การ
สนับสนุนแค่เฉพาะโรงเรียนและเขตวิทยาลัยชุมชน
เท่านั้น ในการระดมทุนจ�านวน 4.5 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐผ่านพันธบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้วนั้น ภาครัฐ
ได้ขายพันธบัตรไปแล้วเป็นจ�านวนเงินรวม 3.72 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีส่วนที่ยังไม่ได้ขายให้กับ
นักลงทุนถึง 7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ พันธบัตรที่ยัง
ไม่ได้ขายเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากกองทุนของญัตติ
ที่ 51 ที่คงเหลืออยู ่อย่างไรก็ตาม รัฐได้รับค�าขอมา
แล้วเกือบจะเกินพันธบัตรของญัตติที ่51 ที่คงเหลืออยู่
ส�าหรับโครงการโรงเรียนต่าง ๆ (ในปัจจุบัน รัฐก�าลัง
ประมวลค�าขอเหล่านี้อยู)่ รัฐยังได้ให้ค�ามั่นในการระดม
ทุนพันธบัตรของญัตติที ่51 ให้ได้สองในสามส�าหรับ
โครงการวิทยาลัยชุมชน (โดยทั่วไปแล้ว ความล่าช้าจะ
เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐให้ค�ามั่นในพันธบัตรระดมทุนส�าหรับ
โครงการไปจนถึงช่วงเวลาที่ขายพันธบัตรที่เกี่ยวข้อง) 
การช�าระเงินรายปีของรัฐในปัจจุบันส�าหรับพันธบัตร
สถานศึกษาที่ขายไปก่อนหน้านี้อยู่ที ่2.9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ

ในปัจจุบัน รัฐต้องอาศัยพันธบัตร

มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน

โครงการ CSU และ UC ในป ี
2013 รัฐได้พัฒนาวิธีการใหม่ใน
การระดมทุนให้กับโครงการสถาน
ศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใต้
แนวทางใหม่นี ้มหาวิทยาลัยจะเป็น
ผู้ออกพันธบัตรเองมากกว่าที่จะเป็น
รัฐ ซึ่งจะต่างจากพันธบัตรผู้พันของ
รัฐที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องอนุมัติ
พันธบัตรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จ่ายคืนหนี้จากพันธบัตรของตนเอง

โดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากรัฐ การเปลี่ยนแปลงนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให ้CSU และ UC ควบคุมสถานศึกษา
ของตนได้ดียิ่งขึ้นและกระตุ้นให้วิทยาลัยเขตลดต้นทุน
โครงการ ตั้งแต่มีการพัฒนาระบบการระดมทุนใหม่นี้ 
CSU และ UC แต่ละระบบได้ด�าเนินโครงการระดมทุน
จากพันธบัตรมหาวิทยาลัยเพื่อสถานศึกษาไปประมาณ 
2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการ
ช�าระเงินรายปีทั้งหมดราวปีละ 140 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส�าหรับโครงการเหล่านี้

โดยทั่วไปแล้ว เขตจะเพิ่มส่วนแบ่งในท้องถิ่นของ
ตนเองโดยการออกพันธบัตรท้องถิ่น เขตโรงเรียน
และวิทยาลัยชุมชนมีแนวโน้มที่จะดมทุนส�าหรับส่วน
แบ่งค่าใช้จ่ายในโครงการของตนเองโดยใช้พันธบัตร
ผูกพันทั่วไปในท้องถิ่น เขตจะต้องได้เสียงอนุมัติจาก
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อย 55 เปอร์เซ็นต์เพื่ออนุมัติ
การขายพันธบัตรผูกพันทั่วไปในท้องถิ่น โดยตั้งแต่ป ี
2002 เป็นต้นมา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อนุมัติเงินไปแล้วก
ว่า 1.54 แสนล้านเหรียญสหรัฐในโครงการพันธบัตร
ผูกพันทั่วไปส�าหรับโครงการสถานศึกษาส�าหรับ
โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชน 

กฎหมายของรัฐจ�ากัดเกณฑ์ในการกู้ยืมของท้อง
ถิ่นไว ้กฎหมายของรัฐจ�ากัดจ�านวนรวมของพันธบัตร
ท้องถิ่นที่เขตโรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนสามารถ
ออกได้เอาไว้ โดยข้อจ�ากัดนั้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่า
ประเมินของทรัพย์สินภายในเขตนั้น เขตโรงเรียน
ประถมและมัธยมอาจออกพันธบัตรได้ในมูลค่าเทียบ
เท่ากับ 1.25 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินโดย

รูปที่ 1
พันธบัตรผูกพันทั่วไปเพื่อการศึกษาของรัฐล่าสุด
(ในหน่วยพันล้าน)

ปี ญัตติ

จ�านวนที่อนุมัติ

โรงเรียน
วิทยาลัย
ชุมชน

California 
State 

University

University 
of 

California รวม

2002 47 $11.4 $0.7 $0.5 $0.4 $13.1
2004 55 10.0 0.9 0.7 0.7 12.3
2006 1D 7.3 1.5 0.9 0.7 10.4
2016 51 7.0 2.0 — — 9.0
 รวม $35.7 $5.2 $2.1 $1.8 $44.8
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ประเมิน ส�าหรับเขตการศึกษาแบบรวมศูนย์และเขต
วิทยาลัยชุมชน เกณฑ์จ�ากัดจะสูงกว่าโดยอยู่ที่ 2.5 
เปอร์เซ็นต ์หากเขตปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมอื่นบาง
ข้อ โรงเรียนที่ไม่สามารถระดมทุนผ่านพันธบัตรท้อง
ถิ่นได้ 5 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างน้อยภายใต้ข้อ
จ�ากัดนี้ อาจสามารถขอการระดมทุนของรัฐเพิ่มเติมได้ 
และเขตโรงเรียนยังอาจขอการยกเว้นจากรัฐเพื่อขอให้
ระดมทุนเกินเงินทุนเหล่านี้ได ้ตั้งแต่ป ี2010 เป็นต้น
มา เขตโรงเรียนได้รับการยกเว้นเหล่านี้ไปแล้วราว 7 
เปอร์เซ็นต ์

เขตโรงเรียนยังสามารถระดมทุนในท้องถิ่นได้จาก
ค่าธรรมเนียมของผู้พัฒนา เขตโรงเรียนสามารถ
ระดมทุนส�าหรับอาคารของตนเองได้จากการประเมิน
ค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และพื้นที่
อุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากของวิทยาลัย
ชุมชนและมหาวิทยาลัย เช่น เขตโรงเรียน
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยใหม่ได ้หากเขต
นั้นสามารถแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาใหม่
จะน�านักเรียนใหม่เข้ามาในเขต จ�านวน
เงินที่แน่นอนที่โรงเรียนสามารถเรียกเก็บ
ได้จะขึ้นอยู่กับกฎที่ระบุไว้ในกฎหมายของ
รัฐ ซึ่งเขตจะน�ารายได้จากการนี้ไปช่วยใน
การช�าระค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรียน
ใหม่ในพื้นที่นั้น ตั้งแต่ป ี2002 เป็นต้นมา 
เขตการศึกษากว่า 90 เปอร์เซ็นต์มีรายได้
เพิ่มเติมมาจากค่าธรรมเนียมของผู้พัฒนา
นี ้ในช่วงเวลานี ้เขตโรงเรียนระดมทุนจาก
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้ทั้งหมดประมาณ 
1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่ารายได้
จากค่าธรรมเนียมของผู้พัฒนาจะช่วยเติม
เต็มได้ในสัดส่วนเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 
5 เปอร์เซ็นต)์ ของการระดมทุนทั้งหมด
ส�าหรับอาคารของโรงเรียนก็ตาม แต่ค่า
ธรรมเนียมเหล่านี้สามารถใช้เป็นต้นทุนใน
การก่อสร้างส�าหรับบางโครงการได้ถึงครึ่ง
หนึ่ง

ข้อเสนอ
เสนอการระดมทุนผ่านพันธบัตรเพื่อสถานศึกษา
ของรัฐ ตามรูปที ่2 ที่แสดงให้เห็นว่ามาตรการนี้
อนุญาตให้รัฐขายพันธบัตรผูกพันทั่วไปเป็นจ�านวน
เงินรวม 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในจ�านวนนี้ 
วงเงิน 9 พันล้านเหรียญสหรัฐจะใช้ส�าหรับโรงเรียน
รัฐบาลและอีก 6 พันล้านเหรียญสหรัฐจะใช้ส�าหรับ
สถานศึกษา เงินทุนส�าหรับอาคารโรงเรียนถูกจ�ากัดการ
ใช้ไว้ส�าหรับโครงการที่เฉพาะเจาะจงสี่ประเภท : การ
ปรับปรุง การก่อสร้างใหม่ โรงเรียนภายใต้การก�ากับ
ของรัฐบาล และอาคารส�าหรับการศึกษาพัฒนาทักษะ
เทคนิคทางอาชีพ เขตโรงเรียนสามารถระดมทุนจาก
พันธบัตรบางส่วนส�าหรับสถานศึกษาก่อนวัยเรียนของ

รูปที่ 2

การใช้กองทุนจากพันธบัตรที่เสนอเข้ามา
(ในหน่วยพันล้าน)

จ�านวน

สถานศึกษาของรัฐ

การปรับปรุง $5.2a,b

การก่อสร้างใหม่ 2.8a

อาคารส�าหรับการศึกษาพัฒนาทักษะเทคนิคทางอาชีพ 0.5
อาคารของโรงเรียนภายใต้การก�ากับของรัฐบาล 0.5

 รวม $9.0

สถานศึกษาระดับสูงของรัฐ

อาคารของวิทยาลัยชุมชน $2.0
อาคารของ California State University 2.0
อาคารของ University of California 2.0c

 รวม $6.0

รวมทั้งสิ้น $15.0d

a จากยอดนี้ จะส�ารองยอดจ�านวนสูงสูด 10 เปอร์เซ็นต์ไว้ส�าหรับเขตโรงเรียนที่มี
นักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน

b จากยอดนี้ จะส�ารองยอดจ�านวนสูงสูด 150 ล้านเหรียญสหรัฐไว้ส�าหรับการทดสอบ
และบ�าบัดสารตะกั่วปนเปื้อนในน�้าในโรงเรียน

c บางส่วนจากยอดนี้อาจน�าไปใช้ส�าหรับอาคารของ Hastings College of the Law ที่เป็น
โรงเรียนในเครือของ University of California

d อาจมีการน�ายอดระดมทุนผ่านพันธบัตรสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ด้านการบริหาร

อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพ่ือการซ่อมแซมสถานท่ี การก่อสร้าง และการ
ปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภานิติบัญญัติ

ข้อเสนอท่ี
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ตนเองได ้เงินทุนส�าหรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้นนั้นจะ
น�าไปกระจายให้กับ CCC CSU และ UC อย่างเท่า
เทียมกัน มาตรการนี้เชื่อมโยงกับกฎหมายที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ
สถานศึกษาของรัฐ (ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง) หาก
มาตรการนี้ผ่านการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงจะ
มีผล
ปรับเปลี่ยนกฎด้านอาคารส�าหรับโรงเรียน หาก
มาตรการนี้ผ่าน จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎด้านอาคาร
ส�าหรับโรงเรียนที่เห็นได้อย่างชัดเจนสามประการ 
ประการแรก จะน�าอัตราส่วนแบบปรับได้มาใช้ทดแทน
ต้นทุนของโครงการที่มีอยู่ของรัฐ (การก่อสร้างใหม่ 50 
เปอร์เซ็นต์และการปรับปรุงใหม ่60 เปอร์เซ็นต)์ ด้วย
อัตราส่วนแบบปรับได้นี ้เขตโรงเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน
ทุนจากรัฐที่ 50 ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนส�าหรับ
โครงการก่อสร้างใหม่ และ 60 ถึง 65 เปอร์เซ็นต์
ส�าหรับโครงการปรับปรุงใหม่ รัฐจะให้ส่วนแบ่งของรัฐ
ที่สูงขึ้นส�าหรับเขตที่มีความสามารถในการระดมทุนใน
ท้องถิ่นน้อยกว่า และให้ส่วนแบ่งที่สูงขึ้นแก่นักเรียนที่
มีรายได้ต�า่ เยาวชนภายใต้อุปถัมภ์ และผู้ศึกษาภาษา
อังกฤษ ประการที่สอง รัฐจะใช้การตรวจสอบใบค�าขอ
ด้วยกฎใหม่แทนที่แนวทางแบบเดิมที่ใช้วิธีมาก่อนมี
สิทธิ์ก่อน กฎใหม่ได้ก�าหนดการจัดล�าดับความส�าคัญ
ตามหมวดหมู่บางประการเอาไว้ ในหมวดหมู่ทั้งหมด
แล้ว โครงการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตจะ
ได้รับความส�าคัญสูงสุด รองลงมาคือค�าขอจากเขตที่มี
ปัญหาในการระดมทุนเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งในท้องถิ่นของ
ตน และโครงการที่ทดสอบหาและจัดการกับสารตะกั่ว
ในน�้าในพื้นที่โรงเรียน ซึ่งในแต่ละประเภทตามล�าดับ
ความส�าคัญเหล่านี้ก็ยังมีการจัดล�าดับความส�าคัญของ
ค�าขอเพิ่มเติมอีก หากเขตนั้นมีข้อตกลงที่จะใช้แรงงาน
ก่อสร้างที่อยู่ในสหภาพ การเปลี่ยนแปลงประการที่สาม
คือ เขตโรงเรียนจะต้องส่งแผนแม่บทด้านอาคารสถาน
ที่ในระยะเวลาห้าปีตามเงื่อนไขการขอระดมทุนผ่าน
พันธบัตร
ก�าหนดความคาดหวังใหม่ส�าหรับการเลือก
โครงการมหาวิทยาลัย และรัฐจะใช้กฎใหม่เพื่อจัด

ล�าดับความส�าคัญของโครงการ CSU และ UC เพื่อ
ให้ผ่านคุณสมบัติในกองทุนพันธบัตรของรัฐ คณะ
กรรมาธิการของ CSU และคณะผู้ส�าเร็จราชการของ 
UC จะต้องจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการที่ใช้ใน
การจัดการกับความปลอดภัยในชีวิตและข้อบกพร่อง
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารเดิมที่มีอยู ่อีกทั้งวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยจะต้องเขียนแผนในการขยายตัวเลือก
ที่พักอาศัยราคาไม่แพงส�าหรับนักศึกษาส�าหรับในช่วง
ระยะเวลาห้าป ีคณะกรรมการระบบจะต้องพิจารณา
แผนที่อยู่อาศัยเหล่านี้ในฐานะปัจจัยเพิ่มเติมในการจัด
ล�าดับความส�าคัญของโครงการอาคารวิทยาเขตต่าง ๆ 
เปลี่ยนกฎการระดมทุนภายในท้องถิ่นของเขต 
และรัฐยังจะท�าการเปลี่ยนแปลงส�าคัญสามประการที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการหารายได้ในท้อง
ถิ่นของเขตโรงเรียนและเขตวิทยาลัยชุมชน ประการ
แรก เขตจะได้รับอนุญาตให้ออกพันธบัตรผูกพันทั่วไป
ในท้องถิ่นที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้ กล่าวโดยเจาะจงก็คือ 
จะเพิ่มเกณฑ์ส�าหรับเขตประถมและมัธยมจาก 1.25 
เปอร์เซ็นต์ไปเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินโดย
ประเมิน ส�าหรับเขตการศึกษาแบบรวมศูนย์และเขต
วิทยาลัยชุมชนจะมีการเพิ่มเกณฑ์จาก 2.5 เปอร์เซ็นต์
ไปเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินโดยประเมิน 
ประการที่สอง เขตการศึกษาที่ไม่สามารถระดมทุน
ได ้15 ล้านเหรียญสหรัฐภายใต้ข้อจ�ากัดใหม่เหล่า
นี ้(จากเกณฑ์ก�าหนดเดิมที่ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ) จะ
สามารถขอการระดมทุนของรัฐเพิ่มเติมได้ ประการที่
สาม รัฐจะสร้างเกณฑ์จ�ากัดใหม่ส�าหรับค่าธรรมเนียม
ของนักพัฒนา กล่าวโดยเจาะจงก็คือ เขตการศึกษา
จะถูกห้ามไม่ให้ประเมินค่าธรรมเนียมผู้พัฒนาส�าหรับ
การพัฒนาบ้านส�าหรับอยู่อาศัยแบบหลายครอบครัว 
(เช่น คอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนต)์ ที่ตั้งอยู่ภายในระยะ
ครึ่งไมล์ของป้ายหยุดรถประจ�าทางที่ส�าคัญ (เช่น 
สถานีรถไฟรางเบา) ส�าหรับการพัฒนาบ้านส�าหรับอยู่
อาศัยแบบหลายครอบครัวอื่น ๆ ระดับค่าธรรมเนียมผู้
พัฒนาที่อนุญาตให้เรียกเก็บได้ในปัจจุบันจะลดลง 20 
เปอร์เซ็นต์ในอนาคต เกณฑ์จ�ากัดเหล่านี้จะมีผลจนถึง
วันที ่1 มกราคม 2026 

ข้อเสนอท่ี อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพ่ือการซ่อมแซมสถานท่ี การก่อสร้าง และการ
ปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภานิติบัญญัติ13
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ผลกระทบทางการเงิน
มาตรการจะเพิ่มต้นทุนของรัฐในการช�าระคืน
พันธบัตร มาตรการนี้จะช่วยให้รัฐสามารถกู้ยืมเงิน 
1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐได้โดยการขายพันธบัตร
ผูกพันทั่วไป โดยรัฐจะจ่ายคืนพันธบัตรพร้อมดอกเบี้ย
โดยใช้งบจากกองทุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายของพันธบัตร
เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรเมื่อออกจ�าหน่ายและระยะเวลาการช�าระคืน 
เราคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการช�าระคืนพันธบัตรจะ
มีมูลค่ารวมที ่2.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะเป็น
เงินต้นราว 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐบวกกับดอกเบี้ย
อีก 1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ รัฐจะช�าระค่าพันธบัตร
คืนเป็นรายปีที ่ประมาณ 740 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ

ปีเป็นเวลา 35 ปี ในจ�านวนนี ้ราว 0.5 เปอร์เซ็นต์จะ
เป็นของงบประมาณกองทุนทั่วไปของรัฐในปัจจุบัน 

แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามาตรการจะส่งผลต่ออาคาร
ของมหาวิทยาลัยอย่างไร ส�าหรับโครงการ CSU 
และ UC ผลของมาตรการจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ในอนาคต หากรัฐให้งบประมาณส�าหรับพันธบัตร
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากพันธบัตรของรัฐที่เสนอมาแล้ว 
รัฐจะรับผิดชอบโครงการ CSU และ UC มากโครงการ
ขึ้น ซึ่งอาจท�าให้ต้นทุนของรัฐอาจสูงกว่าที่ประมาณ
การไว้ข้างต้นได้ หรือหากใช้พันธบัตรของรัฐที่เสนอไว้
แทนพันธบัตรของมหาวิทยาลัย ต้นทุนของรัฐจะไม่สูง
ไปกว่าที่ประมาณการไว้ข้างต้น 

มาตรการนี้อาจส่งผลกระทบต่อเขตในหลาย ๆ รูป
แบบได ้เขตโรงเรียนและเขตวิทยาลัยชุมชนอาจ
ต้องรับผิดชอบโครงการด้านอาคารมากขึ้น เนื่องจาก
การระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐที่มีให้มากขึ้นและความ
สามารถในการออกพันธบัตรท้องถิ่นที่มีมากขึ้น เขต
อื่น ๆ อาจตัดสินใจรับผิดชอบโครงการด้านอาคารใน
จ�านวนเดียวกัน หรือด�าเนินการไปตามแผนที่วางไว้
แต่ด้วยงบประมาณที่ต�่าลง (เข้าใช้การระดมทุนผ่าน
พันธบัตรรัฐที่มีให้บริการแต่ไม่เพิ่มการกู้ยืมภายในท้อง
ถิ่น) อาจมีเขตโรงเรียนบ้างบางเขตที่อาจต้องรับผิด
ชอบโครงการน้อยลง โดยเฉพาะเขตที่ได้รับผลกระทบ
จากเกณฑ์จ�ากัดค่าธรรมเนียมของผู้พัฒนาใหม่

โปรดไปที่ http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ เพื่อดูรายชื่อ 

คณะกรรมการ ที่เริ่มแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน
หรือคัดค้านมาตรการนี้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors.html เพื่อดูผู้สนับสนุนสูงสุด  

10 อันดับแรกของคณะกรรมการ https://www.
sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-

resources/measure-contributions/2020-ballot-
measure-contribution-totals/

ข้อความฉบับเต็มของมาตรการรัฐอยู่ในคู่มือ
ฉบับนี้หน้าที่ 36
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