เทศมณฑล LOS ANGELES

แผนการบริหาร
การเลือกตัง้

DEAN C. LOGAN

นายทะเบียน-ผูบ้ นั ทึก/ปลัดเทศมณฑล

แผนการบริหารการเลือกตัง้ | 1

สารบัญ
บทนํา............................................................................................................................................................................................................. 3
รัฐบัญญัตวิ ่าด้วยทางเลือกของผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ..................................................................................................................................................... 3
การนํา VCA มาใช้ในเทศมณฑล Los Angeles .................................................................................................................................................. 3
ส่วนที่ 1 - การให้ความรูแ้ ก่ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ และแผนการประชาสัมพันธ์ ................................................................................................................... 4

1-A

งบประมาณสื่อและการประชาสัมพันธ์ ............................................................................................................................................. 4

1-B

การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ............................................................................................................................................................. 5

1-C

ชุมชนสัมพันธ์ ............................................................................................................................................................................. 8

1-D

ข้อมูลเว็บไซต์ ............................................................................................................................................................................. 9

1-E

การช่วยเหลือด้านภาษา ............................................................................................................................................................... 9

1-F

การสนับสนุนการเข้าถึง ...............................................................................................................................................................10

ส่วนที่ 2 – ศูนย์เลือกตัง้ และตําแหน่งกล่องใส่บตั รลงคะแนนเสียง...........................................................................................................................13

2-A

ศูนย์เลือกตัง้ ..............................................................................................................................................................................13

2-B

กล่องหย่อนบัตรลงคะแนน ...........................................................................................................................................................14

ส่วนที่ 3 – แผนผัง อุปกรณ์ และบุคลากร ณ ศูนย์เลือกตัง้ ...................................................................................................................................14

3-A

การขนส่งบุคลากรและบริการหลายภาษา .......................................................................................................................................14

3-B

ความช่วยเหลือ ณ ศูนย์เลือกตัง้ ...................................................................................................................................................16

3-C

แผนผังของศูนย์เลือกตัง้ ..............................................................................................................................................................16

ส่วนที่ 4 – แผนรักษาความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน ...........................................................................................................................................17

4-A

วิธกี ารและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย .................................................................................................................................17

4-B

การสนับสนุน ณ ศูนย์เลือกตัง้ ......................................................................................................................................................17

4-C

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ..........................................................................................................................................................17

4-D

แผนกรณีฉุกเฉิน.........................................................................................................................................................................17

ส่วนที่ 5 – ก้าวต่อไป ......................................................................................................................................................................................18

แผนการบริหารการเลือกตัง้ | 2

บทนํา
เทศมณฑล Los Angeles (เทศมณฑล) เป็ นเขตเลือกตัง้ ท้องถิน่ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศทีม่ ผี มู้ สี ทิ ธิลงคะแนนเลื
์
อกตัง้ กว่า 5.7 ล้านคนทีอ่ ยู่อาศัยใน
พืน้ ที่ 4,100 ตารางไมล์ โดยนายทะเบียน-ผูบ้ นั ทึก/ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) จะรับผิดชอบการบริหารการเลือกตัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับรัฐ และระดับ
รัฐบาลกลางในเขตเลือกตัง้ นี้ และตรวจสอบว่าผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทุกคนมีความรู้ สามารถเข้าถึง และมีโอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยของเขต
เลือกตัง้ นี้ ทัง้ นี้ RR/CC มุง่ ทํางานอย่างต่อเนื่องและแข็งขันในการพัฒนาประสบการณ์การเลือกตัง้ ผ่านระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ซึง่ ได้รบั การ
ออกแบบและเป็ นความรับผิดชอบของเทศมณฑล ทีม่ ชี ่อื ว่า Voting Solutions for All People (VSAP) ในขณะเดียวกันก็กาํ จัดสิง่ ทีอ่ าจเป็ น
อุปสรรคหรือข้อจํากัดทีอ่ าจทําให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ไม่สามารถเข้าร่วมในการเลือกตัง้ ได้ VSAP นี้เป็ นประสบการณ์การออกคะแนนเสียงทีท่ นั สมัย เข้าถึงได้
และมีความปลอดภัย ทีม่ งุ่ ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ในเทศมณฑลมีโอกาสในการเลือกตัง้ มากขึน้ โดยการให้ทางเลือกทีม่ ากขึน้ ทีม่ คี วามสะดวก เข้าถึงได้ และมี
ความปลอดภัย ซึง่ สอดคล้องกับความมุ่งมันในการเพิ
่
ม่ ทางเลือกในการเลือกตัง้ ทัวทั
่ ง้ รัฐ California
นอกจากนี้ รัฐ California (รัฐ) ได้ดําเนินขัน้ ตอนทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนเพื่อขยายการเข้าถึงและทําให้การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ มีความทันสมัยขึน้ โดยการ
กําหนดวิธกี าร เวลา และสถานทีท่ ผ่ี มู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ สามารถลงคะแนนเสียงของพวกเขาในการเลือกตัง้ ได้ จึงได้มกี ารจัดทําร่างรัฐบัญญัตวิ ฒ
ุ สิ ภาที่ 450 หรือ
รัฐบัญญัตวิ ่าด้วยทางเลือกของผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ แห่งรัฐ California (VCA) เพือ่ อํานวยการสะดวกในการเข้าถึงนี้
ในเอกสารฉบับนี้ จะมีรายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารที่ RR/CC วางแผนเพื่อให้ความรูแ้ ก่ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและทางเลื
์
อกในการเลือกตัง้ ของ
พวกเขา รวมทัง้ วิธกี ารกระจายศูนย์ลงคะแนน และการวางตําแหน่งและบํารุงรักษากล่องลงบัตรคะแนน รายละเอียดผังศูนย์เลือกตัง้ แผนว่าด้วยอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในการเลือกตัง้ และการใช้พนักงาน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน รวมทัง้ ขัน้ ตอนถัดจากนัน้

ิ ธิเ์ ลือกตงั้
ร ัฐบ ัญญ ัติวา
่ ด้วยทางเลือกของผูม
้ ส
ี ท
VCA ได้ให้กรอบการทํางานทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานสําหรับเทศมณฑลต่าง ๆ เพื่อให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ มีทางเลือกทีม่ ากกว่าเดิม โดยการเพิม่ ความยืดหยุ่นและความ
สะดวกในการออกคะแนนเสียง องค์ประกอบหลักของโมเดล VCA ประกอบด้วย
•
•
•

ตัวเลือกการออกเสียงลงคะแนนด้วยตัวเองแบบยืดหยุ่นช่วยให้ผลู้ งคะแนนเสียงหย่อนบัตรลงคะแนนของตนเองได้ทศ่ี ูนย์เลือกตัง้ ภายใน
มลฑลของตนเองในช่วงระยะเวลา 11 วัน
เพิม่ บริการและความช่วยเหลือให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ รวมถึงการลงทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทีม่ เี งื่อนไข
ขยายบริการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ (VBM) ประกอบด้วยหีบใส่บตั รลงคะแนนทีป่ ลอดภัยและสะดวกสบาย และสถานทีห่ ย่อนบัตร
เริม่ ให้บริการตัง้ แต่ก่อนวันเลือกตัง้ 29 วัน (ดูหมวด 2-B)

การดําเนินงานตามโมเดลการลงคะแนนเสียง VCA จะสําเร็จได้ ต่อเมื่อเทศมณฑลทีจ่ ะปรับใช้โมเดลนี้ได้ตรวจสอบเงื่อนไขและกระบวนการทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั
อย่างรอบคอบ รวมถึงเทคโนโลยีการออกเสียงเลือกตัง้ ความสามารถเชิงงบประมาณ จุดเลือกตัง้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

การนํา VCA มาใชใ้ นเทศมณฑล Los Angeles
เพื่อปรับใช้ VCA (พระราชบัญญัตกิ ารเลือกของผูอ้ อกเสียงลงคะแนน) ในมลฑล RR/CC (นายทะเบียน-ผูบ้ นั ทึก/ปลัดเทศมณฑล) จึงได้พฒ
ั นาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีอ่ าศัยหลักการการเปลีย่ นแปลง VSAP (การแก้ปัญหาการออกเสียงลงคะแนนสําหรับประชาชนทุกคน) ซึง่ มุง่ เน้นทีก่ ารรักษาสมดุลระหว่างความ
ต้องการของผูล้ งคะแนนเสียงกับการตรวจสอบโดยคณะผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาทีป่ ระกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมด้านการออกแบบ การเข้าถึง การรักษาความ
ปลอดภัย เทคโนโลยี การบริหารการเลือกตัง้ วิชาการ และข้อมูลจากสาธารณชน ทัง้ จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียง องค์กรชุมชน (CBO) และสมาชิกของ
สาธารณชน โดยการผสานความเห็นจากกลุ่มทีป่ รึกษา การสํารวจ การศึกษาแบบเจาะกลุ่ม การวิเคราะห์เชิงเทคนิค และการทดสอบกับผูใ้ ช้ RR/CC ได้
จัดทํากระบวนการทีซ่ บั ซ้อนในการสร้างประสบการณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ซึง่ มีความเป็ นแบบอย่างและเป็ นผูน้ ํา และสอดคล้องกับข้อกําหนดท้องถิน่
และของรัฐ ความต้องการของผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ และมีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในระบบการเลือกตัง้ ของประเทศ
ในกาเลือกตัง้ ขัน้ ต้นประธานาธิบดี ณ วันที่ 3 มีนาคม 2020 เทศมณฑลได้นําแนวคิด VSAP มาปรับใช้ ซึง่ แนะนําให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ได้รบั ประสบการณ์ท่ี
ตนสามารถเข้าถึงเลือกตัง้ และอุปกรณ์การลงคะแนน (BMD) ทีม่ คี วามปลอดภัย สมุดลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (ePollbook) บัตรลงคะแนนแบบ
ปฏิสมั พันธ์ (ISB) การเข้าถึงการเลือกตัง้ จากทางไกลด้วยจดหมาย (RAVBM) ระบบการนับคะแนนทีท่ นั สมัย การเข้าเลือกตัง้ ด้วยตนเองล่วงหน้า 10
วัน ศูนย์เลือกตัง้ และโครงการจุดลงคะแนนเสียงเคลื่อนที/่ แบบยืดหยุ่น ในการปรับใช้เริม่ ต้นของ VCA และ VSAP ผูล้ งคะแนนเสียงมากกว่า 1.14
ล้านคนได้ลงคะแนนเสียงโดยใช้บตั รลงคะแนน VBM และอีกหนึ่งล้านเป็ นการลงคะแนนเสียง ณ ศูนย์เลือกตัง้ การชุมนุมเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้
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VBM เพิม่ ขึน้ ประมาณ 75% และ 42% จากการชุมนุมรวมจากการเลือกตัง้ ขัน้ ต้นทัวประเทศก่
่
อนหน้านี้ในเดือนมิถนุ ายน 2018 ซึง่ มีผลู้ งคะแนนเสียง
รวม 665,000 คนทีล่ งคะแนนเสียงโดยใช้บตั รออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ในการสํารวจทีด่ ําเนินการโดย RR/CC พบว่าผูล้ งคะแนนเสียง 70%
ระบุวา่ พวกเขามีประสบการณ์เฉย ๆ หรือเป็ นบวก
นับจากวันที่ 3 มีนาคม 2020 ซึง่ เป็ นวันเลือกตัง้ ขัน้ ต้นประธานาธิบดี คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของเทศมณฑล (คณะกรรมการ) ได้กําหนดให้
RR/CC ปรับข้อกําหนดใน VCA มาใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ มาตรา 4005 และ 4007 (c) ซึง่ กําหนดให้เทศมณฑลส่งบัตรลงคะแนน
VBM ทางจดหมายให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทีล่ งทะเบียนไว้ การเริม่ นําโมเดลนี้มาปรับใช้แต่เนิ่น ๆ ทําให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ มีโอกาสในการลงคะแนนเสียงอย่าง
ปลอดภัยทีบ่ า้ น โดยไม่ตอ้ งมีความเสีย่ งกับสุขภาพของตนและครอบครัวของตนในช่วงทีเ่ ริม่ มีโรคระบาดใหญ่โควิด-19 สิง่ นี้หมายความว่ามีบตั รลงคะแนน
เสียง VBM เพิม่ เติมกว่า 2.5 ล้านใบถูกส่งทางจดหมายเพื่อการเลือกตัง้ ทัวไปใน
่
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2020 เมื่อเทียบกับการเลือกตัง้ ขัน้ ต้น
ประธานาธิบดีในวันที่ 3 มีนาคม 2020 ในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ มีผลู้ งคะแนนเสียงมากกว่า 3.4 ล้านคนทีล่ งคะแนนเสียงโดยใช้บตั รออกเสียงลงคะแนนทาง
ไปรษณีย์ และประมาณ 913,000 คนทีม่ าลงคะแนนเสียงด้วยตัวเอง การชุมนุมนี้ทําสถิตผิ ลู้ งคะแนนเสียงสูงเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 4.3 คน และเพิม่ จาก
58% เป็ น 76% เทียบกับการชุมนุมโดยรวมในการเลือกตัง้ ทัวประเทศก่
่
อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน 2018 การสํารวจทีด่ ําเนินการโดย RR/CC ยังทํา
ให้เห็นว่า ผูล้ งคะแนนเสียงพึงพอใจกับประสบการณ์มากขึน้ โดยผูต้ อบการสํารวจ 94% ระบุว่า ตนเองมีประสบการณ์การลงคะแนนเสียงโดยรวมทีเ่ ฉย ๆ
หรือเป็ นบวก

ส่วนที่ 1 - การให้ความรู้แก่ผ้มู ีสิทธิ์ เลือกตัง้ และแผนการประชาสัมพันธ์
RR/CC จะยังคงให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักในหมู่ผลู้ งคะแนนเสียงทีล่ งทะเบียนและทีไ่ ม่ลงทะเบียนและมีสทิ ธิเกี
์ ย่ วกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ตัวเลือกการออกเสียงลงคะแนน ประสบการณ์การออกเสียงลงคะแนน VCA, VSAP และวิธกี ารเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านชุดแคมเปญการให้ความรูแ้ ละการ
สื่อสารต่อสาธารณชนเชิงกลยุทธ์ ตัง้ แต่มกี ารดําเนินการและการปรับใช้ VSAP และ VCA นัน้ RR/CC ได้ดําเนินงานรณรงค์ในวงกว้างสามงานเพื่อให้ความรู้
แก่ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทีค่ าํ นึงถึงความเป็ นพหุวฒ
ั นธรรมและพหุภาษา ซึง่ ทําให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ หลายล้านคนทัวเทศมณฑณฑลได้
่
มสี ่วนร่วม การรณรงค์เหล่านี้
ได้ใช้วธิ กี ารและกลยุทธ์หลายรูปแบบ ซึง่ ทําให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ได้รบั สารสําคัญในภาษาต่าง ๆ กว่าสิบสองภาษา และบอกช่องทางแก่ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ให้เข้าถึง
ข้อมูลสาธารณะและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์และสายด่วนบริการฟรีของเรา RR/CC จะพัฒนาและใช้การรณรงค์ต่อไปโดยใช้วธิ ปี ฏิบตั ิ แนวทาง และ
แพลตฟอร์มการสื่อสารทีด่ ที ส่ี ดุ ทีม่ ใี นตลาด โดยยึดตามข้อมูลทีม่ ี
นอกจากนี้ RR/CC จะยังใช้ประโยชน์และพึง่ พาความสัมพันธ์กบั เครือข่ายข่าวท้องถิน่ และสื่อพหุภาษาต่อไป เพื่อได้พน้ื ทีส่ ่อื มากขึน้ ทัง้ ทางโทรทัศน์ วิทยุ
สื่อสิง่ พิมพ์ และช่องทางข่าวดิจทิ ลั พืน้ ทีส่ ่อื เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จํากัด การให้สมั ภาษณ์ การอภิปรายออกสื่อ การให้เนื้อหาสรุปแก่ส่อื และการเชิญสื่อเข้ามาใน
งานทีต่ อ้ งพบปะกับประชาชนเพื่อเรียนรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการลงคะแนนเสียงและเลือกตัง้ การมีสว่ นร่วมกับสื่อท้องถิน่ นี้จะช่วยให้สาธารณชนได้รบั ข้อมูลที่
เชื่อถือได้เกีย่ วกับการเลือกตัง้ ทีจ่ ะมาถึง กําหนดวันทีส่ าํ คัญ ช่องทางในการลงทะเบียนสําหรับผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ การดําเนินการเลือกตัง้ และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ RR/CC จะยังคงประสานงานกับพันธมิตรทีร่ ว่ มงานกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงแต่ไม่จํากัด องค์กรของชุมชน ผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียของเทศมณฑล
คณะกรรมการทีป่ รึกษา เทศบาล โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือนี้ RR/CC จะประสานงานและจัดทําสื่อ
หลายภาษาเพื่อเพิม่ ความรูแ้ ละความตระหนักของชุมชนพหุวฒ
ั นธรรมทีก่ ว้างใหญ่ ว่าพวกเขาสามารถได้รบั ประโยชน์จากการใช้ช่องทางลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ ล่วงหน้าได้อย่างไร รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน และการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้

1-A

ั ันธ์
ื่ และการประชาสมพ
งบประมาณสอ

งบประมาณสื่อและการประชาสัมพันธืข์ อง RR/CC สําหรับปี ภาษี 21-22 มีจํานวน $6,300,000 ปี งบประมาณของมลฑลนับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมมิถุนายน ดังนัน้ งบประมาณนี้จะมารวบรวมไว้ในการเลือกตัง้ ขัน้ ต้นโดยตรงทัวรั
่ ฐ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2022 และค่าใช้จ่ายช่วงแรกเกีย่ วข้องกับการให้
ความรูแ้ ละการสื่อสารสําหรับการเลือกตัง้ ทัวไปในวั
่
นที่ 3 พฤศจิกายน 2020 งบประมาณนี้จะนําไปใช้เพื่อปรับใช้แคมเปญการให้ความรูแ้ ก่ผลู้ งคะแนน
เสียงในขนานใหญ่ โดยจัดทําเป็ นหลากหลายภาษาและรองรับหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อให้ความรูแ้ ก่ผลู้ งคะแนนเสียงและประชาชนของมลฑลสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมาย ตัวเลือกการออกเสียงลงคะแนน และแหล่งข้อมูลเกีย่ วกับการเลือกตัง้
ตาราง 1: การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในปี ภาษีตา่ ง ๆ
สื่อ

การประชาสัมพันธ์
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งบประมาณ

ปี ภาษี

ค่าใช้จ่าย

ความแปรปรวน

งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย

ความแปรปรวน

ปี ภาษี 17-18

$850,000

$488,656

$361,344

$25,000

$29,773

$(4,773)

ปี ภาษี 18-19

$1,500,000

$587,216

$912,784

$25,000

$62,216

$(37,216)

ปี ภาษี 19-20

$7,467,000

$360,269

$7,106,731

$25,000

$1,001

$23,999

ปี ภาษี 20-21

$725,000

$290,338

$434,662

$16,376,000

$12,804,721

$3,571,279

ปี ภาษี 21-22

$1,700,000

$970,101

$729,899

$4,600,000

-

$4,600,000

ปี ภาษี 22-23

$700,000

-

$700,000

$2,000,000

-

$2,000,000

1-B

ั ันธ์ทางสอ
ื่
การประชาสมพ

RR/CC ใช้แหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย เช่น รายงานจากการรณรงค์เพื่อให้ความรูใ้ นครัง้ ก่อน การสํารวจผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ของรัฐ และแหล่งข้อมูลทีไ่ ด้รบั การ
รับรองในระดับประเทศ เพื่อพิจารณาหาวิธที ด่ี ที ส่ี ุด เพื่อเข้าถึงและสื่อสารกับประชากรในเทศมณฑลทีม่ คี วามหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ RR/CC จะ
ยังคงใช้แนวทางทีย่ ดึ ข้อมูลเป็ นสําคัญเพือ่ พิจารณาหาวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ ในการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในเรื่องทางเลือกและสิทธิในการออกคะแนนเสี
์
ยงของพวก
เขา รวมถึงให้พวกเขาได้ทราบแหล่งข้อมูลออนไลน์ทเ่ี ชื่อถือได้ รวมทัง้ การให้บริการสายด่วนโทรฟรีของเรา
แคมเปญผ่านสื่อจะจัดทําเป็ นหลากหลายภาษาและรองรับหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อรับรองการเข้าถึงชุมชนทีห่ ลากหลายของมลฑล RR/CC จะ
ประสานงานกับแพลตฟอร์มแห่งชาติขนาดใหญ่ รวมถึงช่องทางท้องถิน่ ขนาดเล็ก แนวทางทีค่ รอบคลุมนี้จะทําให้แน่ใจว่า ผูล้ งคะแนนเสียงจะได้รบั สารจาก
RR/CC ไม่ว่าพวกเขามักใช้วธิ ใี ดในการรับข่าวสารและข้อมูล
สื่อประชาสัมพันธ์
RR/CC จะทํางานร่ วมกับเครื อข่ายและสถานีออกอากาศที่เป็ นภาษาอังกฤษและที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์และวิทยุเพือ่ จัดทําประกาศเกี่ยวกับบริ การ
สาธารณะ ดําเนินการสัมภาษณ์ตามข้อมูล และปรับใช้การนัดหมายที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ประกาศเกี่ยวกับบริ การสาธารณะพร้อมกับความพยายามในการเข้าถึง
RR/CC อื่นๆ จะมีขอ้ ความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กาํ ลังจะมีข้ นึ ข้อมูลการลงทะเบียน การเข้าถึงภาษา และตัวเลือกการลงคะแนน ความพยายามเหล่านี้จะ
ให้บริ การแก่พลเมืองที่พูดภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาอังกฤษโดยตรง พันธมิตรก่อนหน้านี้รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง:
• ABC

• iHeart Media

• KPCC

• CBS

• POWER 106

• NPR

• KTLA

• Entercom

• K-ABC

• FOX

• Entravision

• KFI

• NBC

• Liberman Broadcasting

• KJLH

• Telemundo

• KNX

• Univision
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สื่อสิ่ งพิมพ์
RR/CC จะทํางานกับร่วมกับสื่อสิง่ พิมพ์ระดับท้องถิน่ และภูมภิ าคเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วม และให้ความรูแ้ ก่ผอู้ า่ นว่าพวกเขาสามารถลงทะเบียน
เพื่อลงคะแนนเสียงได้อย่างไร ตรวจสอบสิทธิและทางเลื
์
อกในการออกเสียงของพวกเขา ทราบแหล่งข้อมูลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ และสนับสนุนให้ประชาชน
ออกมาเลือกตัง้ แต่เนิ่น ๆ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และจดหมายข่าว สื่อสิง่ พิมพ์ยงั คงทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวนําสารทีเ่ ชื่อถือได้ทจ่ี ะเข้าถึงพืน้ ทีท่ มี ี
ข้อจํากัดทางภูมศิ าสตร์และชุมชนทีห่ ่างไกล รวมถึงพลเมืองทีใ่ ช้พดู หรืออ่านในภาษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก พันธมิตรก่อนหน้านี้รวมถึง แต่ไม่
จํากัดเพียง:
• Los Angeles Times

• San Gabriel Valley Tribune

• LA Daily News

• LA Sentinel

• Daily Breeze

• La Opinion

• Pasadena Star News

• World Journal

• Long Beach Press-Telegram

• The Korea Times

• Whittier Daily News

สื่อดิ จิตลั
RR/CC จะยังคงพึง่ พาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั เพื่อจัดทําโฆษณาแบบภาพนิ่งและวิดโี อในแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ และสตรีมมิง่ ต่าง ๆ แบบพหุภาษา เพื่อทีจ่ ะ
เข้าถึงผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ในขณะทีพ่ วกเขาชมข่าวหรือสิง่ บันเทิง สื่อดิจทิ ลั เป็ นองค์ประกอบสําคัญในแผนสื่อและการประชาสัมพันธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ เพราะ
พลเมืองใช้โทรศัพท์มอื ถือหรืออุปกรณ์ดจิ ทิ ลั เพื่อรับข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์เป็ นอย่างมาก
โซเชียลมีเดีย
RR/CC จะยังคงใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้ขอ้ มูลแก่พลเมืองของเทศมณฑลเกีย่ วกับการลงคะแนนเสียงและส่งเสริมให้ผมู้ สี ทิ ธิ ์
เลือกตัง้ มีส่วนร่วม โซเชียลมีเดียเป็ นหนึ่งในวิธที ป่ี ระหยัดแต่มปี ระสิทธิภาพทีส่ ุดในการเข้าถึงกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย ทีส่ ามารถให้สารและเผยแพร่ขอ้ มูลได้เป็ น
อย่างมา เพื่อให้การออกคะแนนเสียงและการเลือกตัง้ ทีส่ าํ คัญเป็ นสิง่ ทีพ่ วกเขาจําได้ขน้ึ ใจ นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียยังทําให้เกิดการมีสว่ นร่วมจากการสื่อสาร
ระหว่างกันในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้ RR/CC มีส่วนร่วมกับผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ในการถามคําถาม บอกความกังวล แก้ปัญหาข้อมูลเท็จหรือ
ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง
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คุณสามารถถูกใจ ติดตาม หรือสมัครรับข้อมูลของ RR/CC ได้ทาง:
• Facebook: facebook.com/LACountyRRCC
• Instagram: @lacountyrrcc
• YouTube: lacountyrrcc
• Twitter: @LACountyRRCC
การตลาดผ่านอีเมล
RR/CC จะยังคงใช้ประโยชน์จากรายชือ่ อีเมลแอดเดรสจํานวนมากทีไ่ ด้จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนของผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ เพื่อส่งข้อความทีเ่ ชื่อถือได้และ
ทันเวลาให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทราบวันกําหนดหมดเขต โอกาสในการเลือกตัง้ และวิธกี ารเข้าถึงอุปกรณ์ออนไลน์เพื่อให้ประสบการณ์การออกคะแนนเสียงของ
พวกเขาง่ายและสะดวกมากขึน้
สื่อนอกบ้าน
RR/CC จะยังคงประเมินและพิจารณาโอกาสในการใช้ส่อื นอกบ้านเพื่อส่งข้อความให้พลเมือง ทีผ่ ่านมา เรามักใช้การโฆษณาบนป้ ายโฆษณาและตามขนส่ง
สาธารณะแบบดัง้ เดิม รวมถึงป้ ายรถประจําทางและป้ ายโฆษณาบนถนนหลวง และเราจะยังสํารวจวิธนี ้ตี ่อไป เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลสําคัญเกีย่ วกับการเลือกตัง้
ได้ส่อื สารไปถึงชุมชนทีห่ ลากหลายและชุมชนห่างไกลภายในมลฑล
บริ ษทั แบ่งใช้ประโยชน์ รถ/การขนส่ง
RR/CC จะยังคงประสานงานกับบริษทั แบ่งการใช้ประโยชน์จากรถ และหน่วยงานบริการขนส่งนครหลวง กรมโยธาธิการของเทศมณฑล และหน่วยงาน
ขนส่งอื่น ๆ ทัวเทศมณฑลเพื
่
่อส่งเสริมให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ได้ลงทะเบียนและรับข้อมูล โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการขนส่งมายังศูนย์เลือกตัง้
อิ นฟลูเอนเซอร์และผู้ส่งสารที่เชื่อถือได้
RR/CC จะยังคงทํางานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์และผูส้ ่งสารทีเ่ ชื่อถือได้ในชุมชนต่าง ๆ ของเรา เพื่อให้ความรูแ้ ละเผยแพร่สารสําคัญทีจ่ ดั ทําโดย RR/CC
และพันธมิตร
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การส่งจดหมายให้โดยตรง
ในการเลือกตัง้ ทัวมลฑล
่
RR/CC จะส่งจดหมายโดยตรงสองฉบับไปยังผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีล่ งทะเบียนโดยตรง เพื่อช่วยเหลือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ โดยตรง RR/CC
จะจัดเตรียมตําแหน่งกล่องลงคะแนนเสียงทีใ่ กล้ทส่ี ุดในแพ็คเก็ต Vote by Mail จะมีการออกจดหมายแยกกันทางไปรษณียไ์ ปยังผูล้ งคะแนนทีล่ งทะเบียนทุก
รายซึง่ แสดงศูนย์ลงคะแนนเสียงทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ไปยังถิน่ ทีอ่ ยู่ของพวกเขา RR/CC จะยังคงใช้การส่งจดหมายโดยตรง เพื่อให้ความรูแ้ ก่ผลู้ งคะแนนเสียงเกีย่ วกับ
การเลือกตัง้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และเพื่อให้รายละเอียดเกีย่ วกับกําหนดเวลาออกเสียงลงคะแนนด้วยตัวเองและทางไปรษณียข์ องการเลือกตัง้ ตัวเลือกในการออก
เสียงลงคะแนนทีเ่ ข้าถึงได้ ทีต่ งั ้ ของศูนย์เลือกตัง้ สําหรับการลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง และสถานทีผ่ ลู้ งคะแนนเสียงสามารถพบข้อมูลการเลือกตัง้ ทีน่ ่าเชื่อถือ
และปลอดภัยผ่านสายด่วนโทรฟรีหรือเว็บไซต์ของ RR/CC
อิงตามรอบวาระการเลือกตัง้ พัสดุไปรษณียอ์ าจประกอบด้วยและจัดเตรียมแบบฟอร์มการส่งคืนทีจ่ ่ายค่าไปรษณียแ์ ล้วให้แก่ผลู้ งคะแนนเสียง ซึง่ ช่วยให้ผู้
ลงคะแนนเสียงขอเอกสารการเลือกตัง้ ได้เป็ นภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ หรือเพื่อแจ้งเปลีย่ นข้อมูลทีอ่ ยู่ของทีพ่ กั อาศัยของตน

ั ันธ์
ชุมชนสมพ

1-C

เพื่อประชาสัมพันธ์สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ VSAP นัน้ RR/CC จะยังคงทํางานกับสํานักงานของพันธมิตรในเทศมณฑล
สํานักงานอื่น ๆ ของรัฐ ปลัดเทศบาล และ CBOs ทัง้ นี้ RR/CC จะทําการนําเสนอ จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ การให้การอบรมและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ และ
ตรวจสอบว่ามีการส่งสารให้สาธารณชนทราบอยูเ่ สมอ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ นี้ RR/CC ได้จดั ทําใบปลิวและโปสเตอร์จํานวนมากทีม่ ขี อ้ มูลแจ้งแก่
ชุมชนให้ทราบถึง VSAP และ VCA วัสดุต่าง ๆ ทีจ่ ดั หาให้องค์กรเหล่านี้จะติดตราของ VSAP เพื่อยืนยันแก่สาธารณชนว่าข้อมูลนี้มคี วามเกีย่ วข้องกับ
พวกเขา มีความถูกต้องแม่นยํา และมาจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้
การประสานงานทัวเทศมณฑล/ผู
่
ม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การสื่อสารและให้ความรูแ้ ก่สาธารณชนต้องการความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั (ทีไ่ ด้รบั เลือกและทีไ่ ม่ได้รบั เลือกจากประชมชน) หน่วยงานรัฐ แผนกต่าง ๆ
ของมลฑล เมืองต่าง ๆ หอการค้า และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในชุมชนอื่น ๆ หน่วยงานเหล่านี้จะทํางานร่วมกันเพื่อให้ความรูแ้ ละเพิม่ การตระหนักถึง
ความสําคัญในทางเลือกต่าง ๆ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และได้ทราบข้อมูลทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการเลือกตัง้
การประสานงานกับกรมต่าง ๆ ในเทศมณฑลจะเพิม่ ความสามารถของ RR/CC ในการประชาสัมพันธ์และให้ความรูแ้ ก่สาธารณชน หน่วยงานของเทศ
มณฑลเหล่านี้ได้ช่วย RR/CC มาก่อนและเป็ นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นทีจ่ ะช่วยใหความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์แก่ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ :
•

ผูป้ ระเมิน

•

ชายหาดและท่าเรือ

•

คณะกรรมการกํากับดูแล

•

ห้องสมุดสาธารณะ

•

ผูบ้ ริหารสูงสุด

•

บริการทางสังคมสาธารณะ

•

งานผูบ้ ริโภคและธุรกิจ

•

ผูต้ รวจสอบงานโยธา

•

การสื่อสารทัวเทศมณฑล
่

•

เจ้าหน้าทีธ่ นารักษ์และผูเ้ ก็บภาษี

•

สวนสาธารณะและสันทนาการ

•

การพัฒนาแรงงาน บริการผูส้ งู อายุและชุมชน

งานของชุมชน
ด้วยความสัมพันธ์กบั CBO และพันธมิตรสื่อทีค่ ดิ ค่าบริการ จึงทําให้มโี อกาสทีจ่ ะจัดรายการหรือเป็ นผูส้ นับสนุนร่วมในงานต่าง ๆ ในเทศมณฑลเพื่อให้
RR/CC มีพน้ื ทีส่ ่อื ในการมีสว่ นร่วมกับสาธารณชนเพื่อแจ้งข้อมูลโมเดลการเลือกตัง้ แบบใหม่น้ี ทัง้ นี้ RR/CC มีความสัมพันธ์ทย่ี าวนานกับองค์กรหลาย
แหล่งและผูป้ ระสานการจัดงานหลายราย และจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ในการจัดโต๊ะและให้เอกสารเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ให้สาธารณชน ตารางที่ 2 จะระบุงาน
สําคัญที่ RR/CC เลือกทีจ่ ะเข้าร่วมในปี น้ี และวางแผนจะเข้าร่วมในปี 2022 นอกเหนือจากงานเหล่านี้ RR/CC ได้เข้าร่วมกับงานชุมชนอื่น ๆ หลายร้อย
งาน
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ตาราง 2. งานชุมชนทีส่ าํ คัญ
วันที่
วันที่่ 13 กันยายน 2022
4 มีนาคม 2022
5 มีนาคม 2022
11 มีนาคม 2022
15 มีนาคม 2022
16 มีนาคม 2022
16 มีนาคม 2022
24 มีนาคม 2022
5-31 พฤษภาคม 2022

งาน
Bell 5K Resource Fair
Care Harbor Resource Event
Care Harbor Resource Event
Latina History Day
Townhall Voter Registration
East LA Job and Resource Fair
Gabrielino HS College and
Career Fair
SOS Event
Pomona FairPlex

เมือง

Bell
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Dominguez Hills
Los Angeles
San Gabriel
Domingue Hills
Pomona

ข้อมูลเว็บไซต์

1-D

LAVOTE.GOV
เว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของ RR/CC ชื่อ LAVOTE.GOV เป็ นแหล่งข้อมูลและเป็ นจุดหลักของข้อมูลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ และการลงคะแนนเสียงใน
เทศมณฑล เว็บไซต์จะได้รบั การอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทะเบียนของผูม้ สี ทิ ธิ ์
เลือกตัง้ ทางเลือกในการลงคะแนนเสียง

่ ยเหลือด้านภาษา
การชว

1-E

เทศมณฑล Los Angelesไม่ได้เป็ นเพียงเขตเลือกตัง้ ทีม่ ปี ระชากรเยอะทีส่ ุด แต่เป็ นเขตทีม่ คี วามหลากหลายมากทีส่ ุดด้วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และภาษาเป็ นหนึ่งในคุณลักษณะทีอ่ ธิบายเป็ นความเทศมณฑลนี้ ซึง่ ทําให้กลไกการเลือกตัง้ มีชวี ติ ชีวา เพื่อสนับสนุนและรักษากระบวนการทีเ่ ปิ ดรับทุกคนให้
มามีส่วนร่วม ทีเ่ ป็ นชุมชนกลุ่มน้อยทีใ่ ช้ภาษาอื่นในเทศมณฑล RR/CC จะจัดหาเอกสารและบริการช่วยเหลือด้านภาษาอย่างแข็งขัน ในตอนนี้เทศมณฑล
นําเสนอบริการช่วยเหลือด้านภาษาให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทีใ่ ช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้:
•

อาร์เมเนีย

•

ญี่ป่ นุ

•

จีน

•

ไทย

•

กัมพูชา/ เขมร

•

รัสเซีย

•

ฟาร์ซี

•

เบงกาลี*

•

เกาหลี

•

พม่า*

•

สเปน

•

คุชราต*

•

ตากาล็อก/ฟิ ลปิ ิ โน

•

อินโดนิเซีย*

•

เวียดนาม

•

มองโกเลีย*

•

ฮินดี

•

เตลูก*ู

*บริการด้านภาษาเหล่านี้จะได้รบั การพัฒนาขึ้นตัง้ แต่วนั ที ่ 7 มิถุนายน 2022 เพือ่ การเลือกตัง้ ขัน้ ต้นโดยตรงทัวทั
่ ง้ รัฐ รวมถึงการส่งบัตร
เลือกตัง้ VBM ทางจดหมาย พร้อมด้วยเอกสารอธิบายการทําเครือ่ งหมายในบัตรเลือกตัง้ ฉบับทีแ่ ปลเป็นภาษาข้างต้น
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เทศมณฑลมุ่งเข้าถึงสาธารณชนแบบครบวงจรและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดว่าด้วยภาษาของรัฐบาลกลางและรัฐ และดําเนินการตามจุดประสงค์ของหน่วยงาน
เพื่อให้การเลือกตัง้ มีความยุตธิ รรม เข้าถึงได้ และโปร่งใส ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทุกคน
การจําแนกและการให้บริ การผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตัง้ ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จาํ กัด (LEP)
เมื่อคน ๆ หนึ่งลงทะเบียนเลือกตัง้ พวกเขาอาจขอให้แปลเอกสารเกีย่ วกับเลือกตัง้ เป็ นภาษาอื่น ผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทีท่ ําการขอนี้จะได้รบั ตัวอย่างบัตรลงคะแนน
เสียงแบบอัตโนมัติ รวมทัง้ เอกสารประกอบการเลือกตัง้ ทุกอย่างในภาษาทีต่ นเลือก RR/CC ยังมีสายให้บริการแบบพหุภาษาให้ผมู้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ ทุกคนใน
การขอเอกสารประกอบการเลือกตัง้ หรือข้อมูลเกีย่ วกับตําแหน่งศูนย์เลือกตัง้ ในภาษาทีต่ นต้องการได้ บัตรลงทะเบียนเลือกตัง้ แบบทวิภาษา ใบสมัคร VBM
และตัวอย่างสมุดลงคะแนนเสียงทีไ่ ด้รบั การแปล
RR/CC ได้พฒ
ั นาระบบข้อมูลแบบเจาะกลุ่มเป้ าหมายอย่างครบวงจร ทีบ่ ูรณาการข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และคําขอความช่วยเหลือด้านภาษาจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลสํามะโนประชากรแห่งสหรัฐ แบบสํารวจชุมชนอเมริกนั ใบลงทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ และคําขอความช่วยเหลือทางภาษาจาก
ชุมชนกลุม่ ต่าง ๆ จากข้อมูลนี้ จึงทําให้มรี ายงานทีล่ าํ ดับความสําคัญในการจัดหาเจ้าหน้าทีบ่ ริการด้านภาษาทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ ตามความต้องการด้านภาษาของ
ผูล้ งคะแนนเสียง จากข้อมูลทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั จะมีเจ้าหน้าทีด่ ูแลการเลือกตัง้ ทีพ่ ดู ภาษาสเปนประจําอยู่ทศ่ี ูนย์เลือกตัง้ ทุกศูนย์
การให้ความรู้และการสือ่ สารกับชุมชน LEP เกี่ยวกับศูนย์เลือกตัง้
คณะกรรมการทีป่ รึกษาการเข้าถึงภาษาของ RR/CC (LAAC) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ 2017 มีบทบาทสําคัญในการให้ความรูแ้ ก่ชุมชน LEP และแจ้งการเลือกตัง้
ทีก่ ําลังจะมาถึง และตัวเลือกในการลงคะแนนเสียงของพวกเขา โดยสมาชิก LAAC จะให้ความช่วยเหลือโดยการจัดงานชุมชนและแจกจ่ายเอกสารทีไ่ ด้รบั
การแปลในชุมชนของพวกเขา องค์กรบางส่วนของ LAAC ประกอบด้วย
•

Asian Americans Advancing Justice

•

California Common Cause

•

Center for Asian Americans United for Self Empowerment (CAUSE)

•

Korean American Coalition

•

League of Women Voters (LWV), Los Angeles

•

NALEO Educational Fund

•

National Iranian American Council

•

Pars Equality Center

•

South Asian Network (SAN)

•

United Cerebral Palsy of Los Angeles

RR/CC ประชุมกับ LAAC (คณะกรรมการทีป่ รึกษาการเข้าถึงด้านภาษา) เป็ นรายไตรมาส เพื่อร่วมมือกับทํางานแก้ไขปั ญหา ขยายและเสริมบริการด้าน
ภาษา และประสานงานกับชุมชน LEP (ผูใ้ ช้ภาษาอังกฤษได้จํากัด) ต่าง ๆ ข้อมูลเพิม่ เติม เช่น วิธกี ารเข้าร่วม เข้าร่วม และ/หรือเข้าร่วมการประชุมของ
คณะกรรมการ สามารถดูได้ท่ี LAVOTE.GOV

1-F

การสน ับสนุนการเข้าถึง

RR/CC ทํางานอย่างแข็งขันเพื่อทําให้การเลือกตัง้ สามารถเข้าถึงได้โดยผูท้ พุ พลภาพอย่างเต็มที่ และจะดําเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ ทีส่ าํ คัญในการสํารวจ
สรรหา ปรับเปลีย่ น และรักษาศูนย์เลือกตัง้ ทีส่ ามารถเข้าถึงได้เอาไว้
โมเดลของศูนย์เลือกตัง้ ได้รบั การออกแบบมา เพื่อให้ผลู้ งคะแนนเสียงทุกคนเข้าถึงได้ โดยการทําให้แน่ใจว่า
ศูนย์เลือกตัง้ ทีเ่ ข้าถึงได้ตงั ้ อยู่ใกล้กบั ผูอ้ อกเสียงลงคะแนนทีท่ พุ พลภาพ ในการประเมินศูนย์เลือกตัง้ อาคารสถานทีท่ ก่ี ําหนดให้เป็ นศูนย์เลือกตัง้ จะต้องเป็ นไป
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ตามข้อกําหนดของทีจ่ อดรถสําหรับผูพ้ กิ าร เพิม่ เติมจากเกณฑ์อ่นื ๆ RR/CC ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมผูล้ งคะแนนเสียงใน
ชุมชน (Community Voter Outreach Committee – CVOC) และคณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านความช่วยเหลือการเข้าถึงการลงคะแนน
เสียง (Voting Accessibility Advisory Committee – VAAC) VAAC ของเทศมณฑลแห่งนี้ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2549 เพื่อช่วยเหลือ
RR/CC โดยการปรับใช้กลยุทธ์ทเ่ี ป็ นนวัตกรรมซึง่ ช่วยปรับปรุงความช่วยเหลือในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม ทาง VAAC มีบทบาทสําคัญในการ
ช่วยเหลือ RR/CC ทัง้ ในกิจกรรมก่อนการเลือกตัง้ และกิจกรรมหลังการเลือกตัง้
RR/CC ร่วมมือกับ VAAC และจัดทําวิดโี อฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับความทุพพลภาพสําหรับเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ เพื่อให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้
เกีย่ วกับวิธกี ารปฏิสมั พันธ์กบั ผูล้ งคะแนนเสียงทีม่ คี วามพิการทีแ่ ตกต่างกัน วิดโี อนี้ถูกรวมเข้าไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ และกลุม่ ชุมชนยัง
สามารถนําไปใช้ในการแจ้งผูล้ งคะแนนเสียงให้ทราบถึงบริการทีม่ ใี ห้ผลู้ งคะแนนเสียงทีม่ คี วามทุพพลภาพ
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การประสานงานกับองค์กรผู้พิทกั ษ์สิทธิ การเข้าถึงของผู้ทุพพลภาพ
คณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านการเข้าถึงการออกเสียงลงคะแนน (VAAC) ของ RR/CC ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ในปี 2006 มีบทบาทสําคัญในการให้ขอ้ มูลแก่ผลู้ งคะแนนเสียง
เกีย่ วกับโปรแกรม กระบวนการ บริการ และเครื่องมือต่าง ๆ ทีม่ ี เพื่อเพิม่ การเข้าถึงให้แก่ผลู้ งคะแนนเสียง สมาชิกของ VAAC ให้ความช่วยเหลือโดยการจัดกิจกรรม
ชุมชน ทํางานร่วมกับ RR/CC เกีย่ วกับผูอ้ อกเสียงลงคะแนนทีท่ ุพพลภาพ และแจกจ่ายเอกสารฉบับแปลภายในชุมชนของตน องค์กรบางส่วนทีเ่ ข้าร่วมใน VAAC
ได้แก่:
•
•
•
•
•
•
•

Ability First (อะบิลติ ้เี ฟิ รส์ )
CA Council of the Blind (สภาคนตาบอดแห่ง CA)
CALIF Independent Living Centers (CALIF มูลนิธสิ ่งเสริมชีวติ อิสระแห่งแคลิฟอร์เนีย)
Disability Rights California (สิทธิของผูท้ ุพพลภาพแห่ง California)
Regional Centers (ศูนย์ระดับภูมภิ าค)
United Cerebral Palsy Los Angeles (สหภาพผูส้ มองพิการแห่ง Los Angeles)
USC Center for Disability Studies and Community Inclusion (ศูนย์ USC มหาวิทยาลัยเซาเทิรน์ แคลิฟอร์เนีย สําหรับการศึกษาความทุพพล
ภาพและการรวมกลุ่มในชุมชน)

ในความร่วมมือกับ VAAC RR/CC จะยังคงให้ขอ้ มูลแก่ชุมชนสนับสนุนการเข้าถึงทีม่ ตี ลอกกระบวนการออกเสียงลงคะแนน RR/CC ประชุมกับ VAAC
เป็ นรายไตรมาส เพื่อร่วมมือกับทํางานแก้ไขปั ญหา ขยายและเสริมบริการด้านการเข้าถึง และประสานงานกับผูอ้ อกเสียงลงคะแนนทีท่ ุพพลภาพ ข้อมูล
เพิม่ เติม เช่น วิธกี ารเข้าร่วมประชุม เข้าร่วม และ/หรือเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสามารถดูได้จาก LAVOTE.GOV
บริ การที่เข้าถึงได้ ได้แก่ ISB, RAVBM, VBM และ BMD
ISB, RAVBM, VBM และ BMD ของเทศมณฑลเป็ นเครื่องมือทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงและอํานวยความสะดวกเพิม่ เติมสําหรับผูล้ งคะแนน
เสียงทีม่ คี วามทุพพลภาพ เครื่องมือเหล่านี้ได้รบั การออกแบบและปรับใช้เป็ นส่วนประกอบหลักของโซลูชนั VSAP เครื่องมือได้รบั การออกแบบมาและปรับใช้
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงความร่วมมือทีค่ ํานึงถึงมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง ซึง่ ช่วยให้ผลู้ งคะแนนเสียง องค์กรชุมชนพนักงานการเลือกตัง้ เจ้าหน้าทีก่ าร
เลือกตัง้ ท้องถิน่ และผูเ้ ชีย่ วชาญได้มสี ว่ นร่วมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี การเข้าถึง และการรักษาความปลอดภัย เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เครื่องมือได้รบั การทดสอบการใช้งานอย่างเข้มข้น เพือ่ รับการใช้งานง่ายและการเข้าถึง เครื่องมือเหล่านี้ออกแบบมาโดยคํานึงถึงหลักการ 14 ข้อหลัก
หลักการเหล่านี้ ได้แก่:
1. Transparency (ความโปร่งใส)

8. Cost-effectiveness (คุม้ ค่าใช้จ่าย)

2. Ability to Provide Voting Options (ความสามารถในการให้
ตัวเลือกการออกเสียงลงคะแนน)

9. Scalability (ปรับขนาดได้)

3. Privacy (ความเป็ นส่วนตัว)
4. Ease of Use and Accessibility (การใช้งานง่ายและการ
เข้าถึงง่าย)
5. Trust (ความไว้วางใจ)
6. Integrity (ความซื่อตรง)

10. Flexibility (ยืดหยุ่น)
11. Ease of Setup (จัดตัง้ ง่าย)
12. Minimal Power (ใช้ไฟฟ้ าน้อย)
13. Minimal Programming (ตัง้ โปรแกรมน้อย)
14. Portability (พกพาได้)

7. Security (ความมันคงปลอดภั
่
ย)
คุณสามารถเข้าถึง ISB (ตัวอย่างบัตรลงคะแนนแบบปฏิสมั พันธ์) ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บ ทีอ่ ยู่ในเว็บไซต์ของ RR/CC ISB ซึง่ สามารถดูได้ 19
ภาษา สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ และออกแบบมาให้ใช้งานและเข้าใจได้งา่ ย ISB ช่วยให้ผใู้ ช้ทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนตัวอย่าง
ได้ และสร้างบัตร Poll Pass ทีส่ ามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์มอื ถือได้ Poll Pass นี้จะช่วยเพิม่ ความรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงทีศ่ ูนย์
เลือกตัง้ โดยให้ผลู้ งคะแนนเสียงสามารถถ่ายโอนตัวเลือกบนตัวอย่างบัตรลงคะแนนไปยัง BMD ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถยืนยันหรือแก้ไขการ
เลือกของตนเอง และเสร็จสิน้ กระบวนการลงคะแนนเสียงบนบัตรลงคะแนนของตนเอง
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BMD ทัง้ หมดมีคุณสมบัตกิ ารช่วยเหลือการเข้าถึงทีห่ ลากหลาย ซึง่ ช่วยให้ผลู้ งคะแนนเสียงสามารถปรับแต่งประสบการณ์ตามความสามารถของตนได้
BMD แต่ละจุดมีพน้ื ทีเ่ พียงพอทีจ่ ะรองรับผูล้ งคะแนนเสียงบนวีลแชร์หรือวอล์คเกอร์ช่วยเดิน หน้าจอสัมผัสสามารถปรับแต่งได้สาํ หรับผูล้ งคะแนนเสียงทีอ่ ยู่
ในท่านัง่ หรือท่ายืน สําหรับผูท้ ไ่ี ม่สามารถใช้หน้าจอสัมผัสหรือมีปัญหาในการใช้หน้าจอสัมผัส BMD ยังมีป่ มุ กดแบบตอบสนองการสัมผัส พร้อมปุ่มกดเพื่อ
เลื่อนไปมาบนบัตรลงคะแนน และทําการเลือก และผูล้ งคะแนนเสียงยังสามารถปรับแต่งขนาดและสีตวั อักษร และคอนทราสต์ของหน้าจอ BMD เพื่อความ
สะดวกในการอ่าน BMD แต่ละชุดยังมีชุดหูฟังในตัวทีช่ ่วยให้ผลู้ งคะแนนสามารถฟั งชื่อผูส้ มัครและตัวเลือกต่างๆ บนบัตรลงคะแนนได้ และผูล้ งคะแนนเสียง
สามารถปรับความเร็วและระดับเสียงได้ นอกจากนี้ในปี 2022 BMD ยังนําเสนอทัง้ อินเทอร์เฟซเสียงและหน้าจอสัมผัสในภาษาต่างๆ 20 ภาษา
ในขณะทีบ่ ตั รลงคะแนนและซอง VBM ของเทศมณฑลได้รบั การออกแบบมาให้ใช้งานง่าย RR/CC ก็ยงั เสนอเครื่องมือ RAVBM ซึง่ ผูล้ งคะแนนเสียง
สามารถใช้เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันบนเว็บทีใ่ นเว็บไซต์ของ RR/CC เพื่อดูบตั รลงคะแนนในรูปแบบทีส่ ามารถอ่านได้จากบนหน้าจอ ผูล้ งคะแนนสามารถใช้
เทคโนโลยี/อุปกรณ์ช่วยเหลือในการอ่านและทําเครื่องหมายลงคะแนนของตน ผูล้ งคะแนนจะต้องพิมพ์บตั รลงคะแนนและส่งทางไปรษณียไ์ ปที่ RR/CC
หรือส่งบัตรทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ หรือใส่ลงในกล่องใส่บตั รลงคะแนนเสียง
ทางเลือกการมาลงคะแนนเสียงด้วยตัวเองและ VBM จะช่วยให้ประสบการณ์การลงคะแนนเสียงทีเ่ ป็ นอิสระ เป็ นส่วนตัว และปลอดภัยสําหรับผูล้ งคะแนน
เสียงทุกคน

ส่วนที่ 2 – ศูนย์เลือกตัง้ และตําแหน่ งกล่องใส่บตั รลงคะแนนเสียง
VCA กําหนดให้มลฑลต้องตัง้ ศูนย์เลือกตัง้ และหีบหย่อนบัตรลงคะแนนทีส่ ะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย โดยกําหนดหลักเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าสําหรับการเลือก
สถานที่ จํานวนวัน และชัวโมงทํ
่
าการสําหรับทีต่ งั ้ เหล่านี้ มลฑลเป็ นผูศ้ กึ ษาและวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเพื่อระบุทต่ี งั ้ ทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับผูล้ งคะแนนเสียงของ
มลฑล Los Angeles และเปิ ดตัวแคมเปญสื่อสารทีค่ รอบคุลม เพื่อเตรียมข้อมูลของทีต่ งั ้ ไว้ให้บริการแก่ผลู้ งคะแนนเสียง ทีต่ งั ้ ของศูนย์เลือกตัง้ และหีบ
หย่อนบัตรลงคะแนนจะดูได้ก่อนการเลือกตัง้ แต่ละรอบที่ LAVOTE.GOV ข้อมูลสถานทีย่ งั มีการแบ่งปั นกับผูล้ งคะแนนเสียงผ่านการส่งไปรษณียต์ า่ ง ๆ
อีกด้วย

2-A

ศูนย์เลือกตงั้

สถานที่ศนู ย์เลือกตัง้
การพิจารณาสถานทีต่ งั ้ ของศูนย์เลือกตัง้ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดนัน้ จําเป็ นต้องใช้กระบวนการทีข่ บั เคลื่อนด้วยข้อมูลทีแ่ ข็งแกร่ง ซึง่ รวมข้อกําหนดของรัฐและท้องถิน่
เข้ากับเงื่อนไขด้านพืน้ ทีแ่ ละเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิน่ ในขณะทีค่ าดคะเนพฤติกรรมและรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ RR/CC อาศัยกลยุทธ์ทค่ี รบครัน
ในการระบุสถานทีต่ งั ้ ของศูนย์เลือกตัง้ ทีเ่ หมาะสมในอุดมคติสาํ หรับชุมชนของตนเองทีม่ ากเกินกว่าเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าของ VCA
RR/CC ผสานรวมเกณฑ์ 14 ข้อต่อไปนี้ในการพิจารณากําหนดสถานทีต่ งั ้ ของศูนย์เลือกตัง้ ในอุดมคติ:
1. Geographically Isolated Communities (ชุมชนทีม่ ที ต่ี งั ้ แยกกันทางภูมศิ าสตร์)
2. Low-Income Communities (ชุมชนผูม้ รี ายได้น้อย)
3. Limited English Speaking and Language Minority Communities (ชุมชนทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษได้อย่างจํากัดและชนกลุ่มน้อยทางภาษา)
4. Low Vehicle Ownership Communities (ชุมชนทีเ่ ป็ นเจ้าของรถน้อย)
5. Voter Residential Population Centers (ศูนย์รวมประชากรผูอ้ ยู่อาศัยทีเ่ ป็ นผูล้ งคะแนนเสียง)
6. Proximity to Employment Centers (พืน้ ทีใ่ กล้เคียงศูนย์จดั หางาน)
7. Voters with Disabilities (ผูล้ งคะแนนเสียงทีม่ คี วามทุพพลภาพ)
8. Unregistered Eligible Voters (ผูม้ สี ทิ ธิออกเสี
์
ยงทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียน)
9. Low VBM Usage (การใช้งาน VBM ตํ่า)
10. High Propensity Registered Voters (ผูล้ งคะแนนเสียงทีม่ แี นวโน้มลงทะเบียนสูง)
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11. Emerging Voters (ผูล้ งคะแนนเสียงใหม่)
12. Transit Access (การเข้าถึงระบบขนส่ง)
13. Traffic Congestion and Patterns (การจราจรติดขัดและรูปแบบการจราจร)
14. Publicly Accessible Parking (ที่จอดรถผูพ้ กิ ารสาธารณะ)
การประเมิ นสถานที่ สําหรับเทศมณฑลลอสแอนเจลิส
VCA กําหนดให้ศูนย์เลือกตัง้ ประมาณ 114 แห่งต้องเปิ ดทําการ 10 วันก่อนวันเลือกตัง้ สําหรับการเลือกตัง้ ขัน้ ต้นโดยตรงทัวทั
่ ง้ รัฐ (Statewide
Direct Primary Election) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2022 อย่างไรก็ตาม เป้ าหมายของ RR/CC คือการมีศูนย์เลือกตัง้ 120 แห่ง นอกจากนี้ VCA
ยังกําหนดให้มกี ารเปิ ดศูนย์เลือกตัง้ อย่างน้อย 568 แห่งในเทศมณฑลสามวัน ก่อนวันเลือกตัง้ และรวมถึงวันเลือกตัง้ แต่เป้ าหมายของ RR/CC คือ 640
แห่ง
เพื่อสรุปผลและยืนยันศูนย์เลือกตัง้ RR/CC ดําเนินการสํารวจทีค่ รอบคลุมทัวถึ
่ งสถานทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึง และมีไฟฟ้ า
และการเชื่อมต่อเครือข่ายทีเ่ หมาะสม หลังจากดําเนินการสํารวจเสร็จสิน้ แล้ว RR/CC จะเดินหน้าต่อไปยังการสรุปการดําเนินการผ่านการทําข้อตกลงการใช้
สถานทีท่ ม่ี กี ารลงนาม ซึง่ ระบุวนั ที่ เวลา และการกําหนดห้องภายในศูนย์เลือกตัง้ แต่ละแห่ง
เวลาทําการของศูนย์เลือกตัง้
ศูนย์เลือกตัง้ จะเปิ ดเพิม่ เติม 10 วันก่อนวันเลือกตัง้ ซึง่ จะให้ผลู้ งคะแนนเสียงมีเวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สองช่วงทีจ่ ะสามารถมาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ณ
ศูนย์เลือกตัง้ แห่งใดก็ได้ ศูนย์เลือกตัง้ จะเปิ ดทําการอย่างน้อย 9 ชัวโมงต่
่
อวัน ใน 10 วันแรกของช่วงเวลาลงคะแนนเสียง และเวลา 7:00 น. ถึง 20:00
น. ในวันเลือกตัง้

2-B

กล่องหย่อนบ ัตรลงคะแนน

สถานทีล่ งคะแนนเสียงมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการเพิม่ การเข้าถึงได้สาํ หรับผูล้ งคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ อ่ี ยู่ในพืน้ ทีช่ นบท ผูเ้ ดินทางบ่อย และผูท้ ่ี
ทํางานนอกเขตเทศมณฑล ตามเกณฑ์ของ VCA กล่องหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงจะต้องมีความปลอดภัย เข้าถึงได้ และปิ ดล็อก อยู่ใกล้กบั เส้นทางการขนส่ง
สาธารณะทีม่ กี ารจัดตัง้ มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ต้องเปิ ดกล่องหย่อนบัตรลงคะแนนในช่วงเวลาทําการปกติไม่น้อยกว่า 29 วันก่อนวันเลือกตัง้ และรวมวัน
เลือกตัง้ นอกจากนี้จะต้องมีกล่องหย่อนบัตรลงคะแนนอย่างน้อยหนึ่งกล่องทีเ่ ข้าถึงได้ ปลอดภัย และใช้ได้อย่างน้อย 12 ชัวโมงต่
่
อวัน รวมเวลาทําการปกติ
คําแนะนําสําหรับตําแหน่งทีจ่ ดั วางกล่องใส่บตั รลงคะแนนจะพิจารณาตามเกณฑ์ของ VCA และการกระจายทางภูมศิ าสตร์ เกณฑ์ของ VCA กําหนดให้เทศ
มณฑลต้องมีกล่องใส่บตั รลงคะแนนเสียงอย่างน้อย 379 กล่อง สําหรับไพรมารีโหวตทัวทั
่ ง้ รัฐ (Statewide Direct Primary Election) ในวันที่
7 มิถุนายน 2022 ปั จจุบนั RR/CC มีกล่องใส่บตั รลงคะแนนเสียง 24 ชัวโมงติ
่
ดตัง้ ไว้จํานวน 380 กล่องทัวทั
่ ง้ เทศมณฑล เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทัวเทศมณฑลครั
่
ง้ ทีแ่ ล้ว จะมีการติดตัง้ กล่องใส่บตั รลงคะแนนเพิม่ อีก 20 กล่องรวมเป็ น 400 กล่อง ก่อนไพรมารีโหวตทัวเทศ
่
มณฑลในวันที่ 7 มิถุนายน 2022 สถานทีต่ ดิ ตัง้ กล่องใส่บตั รลงคะแนนทีเ่ พิม่ มา กําลังอยู่ในระหว่างการประเมินเพิม่ เติมในลักษณะคล้ายกับกระบวนการ
ของศูนย์เลือกตัง้ ดังทีก่ ล่าวไว้ในส่วน 2-B นอกจากนี้ ศูนย์เลือกตัง้ ทุกแห่งจะทําหน้าทีเ่ ป็ นสถานทีห่ ย่อนบัตรลงคะแนนด้วย

ส่วนที่ 3 – แผนผัง อุปกรณ์ และบุคลากร ณ ศูนย์เลือกตัง้
3-A

่ บุคลากรและบริการหลายภาษา
การขนสง

รูปแบบของศูนย์เลือกตัง้ ของเทศมณฑลลอสแอนเจลิสได้รบั การออกแบบมาเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมระดับต่างๆ ทัวทั
่ ง้ เทศมณฑล ทางเทศมณฑลจะจัดตัง้
ศูนย์เลือกตัง้ โดยมีขนาดต่างๆ โดยประมาณสามขนาด ได้แแก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (ดูตารางที่ 3) ศูนย์เลือกตัง้ แต่ละแห่งจะมีเจ้าหน้าที่
เลือกตัง้ 5 ถึง 27 คน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ขนาดและจํานวนวันทีเ่ ปิ ดรับการลงคะแนนเสียง ทัง้ นี้อาจมีการกําหนดเจ้าหน้าทีท่ พ่ี ดู ได้สองภาษา สูงสุดแปด (8)
ภาษา เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดด้านภาษาในพืน้ ทีห่ รือใกล้เคียงกับศูนย์เลือกตัง้
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ขนาดศูนย์เลือกตัง้
ขนาดศูนย์เลือกตัง้

จําเป็ นต้องใช้ตารางฟุต

รองรับ BMD

เล็ก

1,775 – 3,274

15 - 20

กลาง

3,275 – 4,499

25-30

ใหญ่

>4,500

35-45

ต่อไปนี้คอื บทบาทหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ทีไ่ ด้รบั การกําหนดของ RR/CC ณ ศูนย์เลือกตัง้ :
•
•
•

•
•
•
•
•

หัวหน้ า – ดูแลกิจกรรมทัง้ หมดทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ รวมถึงการเปิ ดและปิ ดศูนย์เลือกตัง้ ตอบคําถาม/กรณีปัญหา และจัดส่งบัตรลงคะแนนไปยังศูนย์
เช็คอิน (CIC) ทุกวัน
ผู้ช่วยหัวหน้ า – ช่วยเหลืองานของหัวหน้าทุกอย่าง และทําหน้าทีห่ วั หน้าเมื่อหัวหน้าไม่อยู่
ผู้ดแู ลแถว – ทักทายผูล้ งคะแนนเสียง ตอบคําถามทัวไป
่ และพาพวกเขาไปยังสถานีทเ่ี หมาะสม (เช่น เจ้าหน้าทีเ่ ช็คอิน เจ้าหน้าที่ VBM
ฯลฯ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถวมีการดูแลอย่างเพียงพอ โดยมีการช่วยเหลือและนําผูล้ งคะแนนเสียงเข้าสูก่ ระบวนการ ISB และให้คําแนะนํา
เกีย่ วกับวิธใี ช้ BMD ให้เอกสารแจกทีม่ รี ายชื่อศูนย์เลือกตัง้ ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับผูล้ งคะแนนเสียงในกรณีทม่ี แี ถวยาว
หรือต้องรอนาน
เจ้าหน้ าที่สถานี – แนะนําผูล้ งคะแนนเสียงให้ทราบแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับโรคโควิด-19 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ทัง้ หมดก่อนเข้าสู่ศูนย์เลือกตัง้
เจ้าหน้ าที่เช็คอิ น – เช็คอินผูล้ งคะแนนเสียง ส่งมอบบัตรลงคะแนน และบอกทางไปยังพืน้ ทีล่ งคะแนน
ผู้ดแู ลพื้นที่ลงคะแนนเสียง – นําทางผูล้ งคะแนนเสียงให้ไปยัง BMD ทีว่ ่าง แก้ไขปั ญหาพืน้ ฐานของ BMD ตอบคําถามและประเด็นปั ญหา
และช่วยเหลือผูด้ ูแลแถวตามทีจ่ าํ เป็ น
เจ้าหน้ าที่เทคนิ คสนับสนุนภาคสนาม – แก้ไขปั ญหาอุปกรณ์ทศ่ี ูนย์เลือกตัง้ (เช่น BMD, ePollBook, เราเตอร์ ฯลฯ) ช่วยเหลือในห่วง
โซ่การควบคุมหลักฐานสําหรับอุปกรณ์การเลือกตัง้ ทัง้ หมด บันทึกเวลารอ ทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนน และอุบตั กิ ารณ์ไปยังระบบของ RR/CC
เจ้าหน้ าที่ดแู ลผู้ไม่ลงทะเบียน/เจ้าหน้ าที่ VBM – ช่วยผูล้ งคะแนนเสียงทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนและ CVR รับซอง VBM จากผูล้ งคะแนนเสียง
และแจกสติกเกอร์ "I Voted" (ตําแหน่งตามดุลยพินิจ)

แผนการบริหารการเลือกตัง้ | 15

3-B

่ ยเหลือ ณ ศูนย์เลือกตงั้
ความชว

ศูนย์เลือกตัง้ ทุกแห่งในเทศมณฑลจะมี BMDs ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ลงคะแนนเสียงทีช่ ่วยเหลือการเข้าถึงอย่างเต็มที่ ซึง่ ช่วยให้ผลู้ งคะแนนเสียงทุกคนในการทํา
เครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียงของตนเองได้อย่างอิสระและเป็ นส่วนตัว นอกจากนัน้ เจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ทุกคนจะได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับการช่วยเหลือ
ผูล้ งคะแนนเสียงทีม่ คี วามทุพพลภาพในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการลงคะแนนเสียง ซึง่ รวมถึงการฝึกอบรมทีม่ งุ่ เน้นคุณสมบัตทิ ม่ี ใี นอุปกรณ์ BMD ซึง่ มี
ประโยชน์อย่างมากต่อผูล้ งคะแนนเสียงทีม่ คี วามทุพพลภาพ อุปกรณ์ชว่ ยเหลือการเข้าถึงเพิม่ เติมทีจ่ ะมีให้ ณ ศูนย์เลือกตัง้ ทุกแห่ง ได้แก่ แว่นขยาย อุปกรณ์
บอกแนวลายมือชื่อ ทีจ่ บั ปากกา ปากกาเพิม่ ความชัดในการมองเห็น และบริการลงคะแนนเสียงข้างทางเท้า
ศูนย์เลือกตัง้ ยังเตรียมการออกเสียงลงคะแนนทีข่ อบทางเท้าไว้อกี ด้วย บริการนี้มเี จตนาไว้สาํ หรับผูล้ งคะแนนเสียงทีอ่ าจเผชิญกับช่วงเวลาท้าทายในชีวติ
หรือไม่สามารถเข้าสูศ่ ูนย์เลือกตัง้ ได้ การออกเสียงลงคะแนนทีข่ อบทางเท้าช่วยให้ผลู้ งคะแนนเสียงสามารถลงคะแนนเสียงได้จากยานพาหนะทีต่ นสะดวก
โดยการโทรติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ทป่ี ระกาศไว้อย่างชัดเจนในบริเวณทีก่ ําหนดด้านนอกศูนย์เลือกตัง้ และให้เจ้าหน้าทีก่ ารเลือกตัง้ นําเอกสารการออกเสียง
ลงคะแนนมาให้ทย่ี านพาหนะของผูล้ งคะแนนเสียง เพื่อให้พวกเขาได้ทาํ เครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนได้อย่างอิสระและเป็ นส่วนตัว ผูล้ งคะแนนเสียงมี
ตัวเลือก โดยอาจเลือกใช้ ISB หรือบัตรลงคะแนนทีเ่ ป็ นกระดาษก็ได้

3-C

แผนผ ังของศูนย์เลือกตงั้

ตามทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อ 3-A ศูนย์เลือกตัง้ จะมีขนาดแตกต่างกันหลายขนาด อย่างไรก็ตาม ขึน้ อยู่กบั ลักษณะผังห้องและข้อกําหนดต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของศูนย์เลือกตัง้ แต่ละแห่ง จํานวน BMD ในศูนย์เลือกตัง้ แต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป ศูนย์เลือกตัง้ แต่ละแห่งจะได้รบั แผนผังการจัดวางผัง
เพื่อให้แน่ใจว่า BMD จะได้รบั การจัดวางในลักษณะทีจ่ ะช่วยให้ผลู้ งคะแนนเสียงสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็ นส่วนตัวและเป็ นอิสระได้ ผังสถานที่
จะต้องคํานึงถึงความต้องการการเข้าถึงของผูล้ งคะแนนเสียง และจะปรับเปลีย่ นตามรูปร่างและขนาดของห้องทีแ่ ตกต่างกันในสถานทีแ่ ต่ละแห่ง ต่อไปนี้คอื
ตัวอย่างแผนผังทีแ่ สดงการจัดพืน้ ทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ ขนาดเล็ก
ตัวอย่างแผนผังศูนย์เลือกตัง้
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ส่วนที่ 4 – แผนรักษาความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิ น
4-A

วิธก
ี ารและมาตรฐานการร ักษาความปลอดภ ัย

การลงคะแนนเสียงทัง้ หมดทีด่ าํ เนินการทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ ของเทศมณฑลจะเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทีร่ ฐั กําหนด กระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยของ RR/CC ประมวลกฎหมายการเลือกตัง้ ของรัฐ California และขัน้ ตอนการใช้ระบบลงคะแนนเสียงของ California ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
การดําเนินการให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทงั ้ หมดทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ ได้รบั การผนึก จัดส่ง จัดเก็บ และใช้งานโดยเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ และมีการบันทึก
เอกสารห่วงโซ่การควบคุมหลักฐานสําหรับอุปกรณ์และการจัดการบัตรลงคะแนนทัง้ หมด นอกจากนี้ ขัน้ ตอนต่างๆ กําหนดให้มเี จ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ อย่างน้อย
สองคนเมื่อสถานทีเ่ ปิ ดทําการ

4-B

การสน ับสนุน ณ ศูนย์เลือกตงั้

เจ้าหน้าทีท่ ุกคน รวมถึงผูท้ ท่ี ํางานทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุนด้านเทคนิคและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ จะเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
เกีย่ วกับการทํางานของอุปกรณ์ลงคะแนนเสียง การจัดตัง้ ศูนย์เลือกตัง้ การช่วยเหลือและจัดการผูล้ งคะแนนเสียง การรักษาความปลอดภัยให้อปุ กรณ์ท่ี
ละเอียดอ่อน และขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมในกรณีฉุกเฉิน
หัวหน้าศูนย์เลือกตัง้ และช่างเทคนิคสนับสนุนภาคสนาม (FST) ทุกคนจะได้รบั สมาร์ทโฟนเพื่อติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ เมือ่ จําเป็ น สมารถโฟนเป็ นอุปกรณ์
รุ่นทีท่ นทาน เชื่อถือได้ และไม่แตกสลาย ซึง่ ออกแบบมาสําหรับสภาวะการใช้งานสุดขัว้ ง อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้หวั หน้าศูนย์และ FST สามารถสื่อสารกัน
ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ RR/CC สามารถอัปเดตข้อมูลและส่งข้อความไปยังศูนย์เลือกตัง้ ทุกแห่งได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยงั มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่า RR/CC จะสามารถปิ ดเครื่องจากระยะไกล เปลีย่ นการกําหนดค่าของสมาร์ทโฟน และล็อคเครื่องได้ในกรณีทส่ี ญ
ู หายหรือถูกขโมย
ไป
RR/CC จะมีคอลเซ็นเตอร์ทไ่ี ด้รบั การฝึกอบรมพร้อมเจ้าหน้าที่ ซึง่ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาให้ผตู้ ดิ ต่อ เจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุน
ด้านเทคนิคและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทุกคนจะได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับขัน้ ตอนกรณีฉุกเฉิน และจะได้รบั คูม่ อื ฝึกอบรมการดําเนินงานของศูนย์เลือกตัง้
และการจัดการผูล้ งคะแนนเสียงในกรณีฉุกเฉิน

4-C

ความปลอดภ ัยทางไซเบอร์

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาความสมบูรณ์ของการเลือกตัง้ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญยิง่ ยวดของ RR/CC ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศของ
RR/CC ได้นําเอากรอบงานการกํากับดูแล ความเสีย่ ง และการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด (GRC Framework) มาปรับใช้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางของ
มาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด เพิม่ เติมจากการยกระดับการเติบโตของ RR/CC ทาง RR/CC มีการกําหนดการดําเนินงานเพื่อการรักษา
ความปลอดภัยทางเครือข่าย และมีการเฝ้ าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเชิงรุกต่อเหตุการณ์ทน่ี ่าสงสัยหรือประสงค์รา้ ย นอกจากนี้ ePollbook
ยังมีการจัดการจากส่วนกลาง และอยู่ในรายการทีอ่ นุญาตบนเราเตอร์ การเชื่อมต่อจะได้รบั การเข้ารหัสลับเพื่อบังคับการเข้ารหัสลับข้อมูลทีไ่ ม่ได้ใช้งาน
ข้อมูลทีม่ กี ารเคลื่อนที่ และข้อมูลระหว่างการส่ง และคียท์ ใ่ี ช้รว่ มกัน (shared keys) จะมีการเปลีย่ นใหม่ทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารเลือกตัง้ และประการสุดท้ายคือ มี
การจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัย (SOC) เป็ นการเฉพาะสําหรับการเลือกตัง้ เพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเชิงรุกต่อเหตุการณ์ทน่ี ่า
สงสัยหรือประสงค์รา้ ย

4-D

แผนกรณีฉุกเฉิน

RR/CC มีแผนฉุกเฉินทีแ่ ข็งแกร่งสําหรับการแก้ไขเหตุชะงักงันทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ โดยทัวไปถ้
่ าหากศูนย์เลือกตัง้ แห่งหนึ่งมีการหยุดชะงักทีส่ าํ คัญ RR/CC จะ
จัดตัง้ ศูนย์เลือกตัง้ สนามขึน้ ในทันที ศูนย์เลือกตัง้ สนามนี้จะมีเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์ทงั ้ หมดทีจ่ ําเป็ นในการจัดตัง้ ePollbook และ BMD ขณะทีจ่ ดั ตัง้
ศูนย์เลือกตัง้ สนาม เจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ จะนําทางผูล้ งคะแนนเสียงไปยังศูนย์เลือกตัง้ ทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
หากเหมาะสม RR/CC จะแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สํานักงานเลขาธิการรัฐ และให้ขอ้ มูลกับสื่อเพื่อให้แน่ใจว่าผูล้ งคะแนนเสียงจะได้รบั แจ้งให้ทราบ
ข้อมูล หากมีภยั ธรรมชาติหรือสิง่ รบกวนอื่น ๆ ทีส่ ่งผลกระทบต่อศูนย์เลือกตัง้ หรือกล่องใส่บตั รลงคะแนนเสียง จะมีการประกาศแจ้ง ป้ าย และเจ้าหน้าที่
เพิม่ เติม เพื่อนําทางผูล้ งคะแนนไปยังสถานทีท่ ดแทน
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หากกิจกรรมทีศ่ ูนย์เลือกตัง้ หยุดลงทัง้ หมดในช่วงเวลาลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ จะรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ลงคะแนนเสียงของศูนย์เลือกตัง้ ทันที
และรับผิดชอบสื่อการลงคะแนนเสียงทัง้ หมดตามประมวลกฎหมายการเลือกตัง้ รัฐ California และแนวทางการผลิตและดําเนินการบัตรลงคะแนน ทาง
RR/CC จะพยายามเปิ ดศูนย์เลือกตัง้ ทดแทน และเผยแพร่ขอ้ มูลการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวสูส่ าธารณะอย่างกว้างขวาง

ส่วนที่ 5 – ก้าวต่อไป
ระบบการเลือกตัง้ ของเทศมณฑลลอสแอนเจลิสยังคงมีการเติบโตต่อไปและมีความหลากหลายมากขึน้ ชุมชนทีร่ ะบบทํางานก็มกี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพึง่ พาเทคโนโลยีมากขึน้ และให้ความสําคัญกับความสะดวกสบาย RR/CC จะยังคงรักษาความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และการตอบสนองที่
รวดเร็ว โดยมีการปรับเปลีย่ นแผนตามความจําเป็ นเพื่อให้บริการผูล้ งคะแนนเสียงของเทศมณฑลให้ดที ส่ี ดุ
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