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บทนํา 

เทศมณฑล Los Angeles (เทศมณฑล) เป็นเขตเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศทีม่ผีูม้สีทิธิล์งคะแนนเลอืกตัง้กวา่ 5.7 ลา้นคนทีอ่ยู่อาศยัใน

พืน้ที ่4,100 ตารางไมล ์โดยนายทะเบยีน-ผูบ้นัทกึ/ปลดัเทศมณฑล (RR/CC) จะรบัผดิชอบการบรหิารการเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัรฐั และระดบั

รฐับาลกลางในเขตเลอืกตัง้น้ี และตรวจสอบว่าผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทุกคนมคีวามรู ้สามารถเขา้ถงึ และมโีอกาสมสี่วนร่วมในกระบวนการประชาธปิไตยของเขต

เลอืกตัง้น้ี ทัง้น้ี RR/CC มุง่ทํางานอยา่งต่อเน่ืองและแขง็ขนัในการพฒันาประสบการณ์การเลอืกตัง้ผ่านระบบการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ซึง่ไดร้บัการ

ออกแบบและเป็นความรบัผดิชอบของเทศมณฑล ทีม่ชีื่อว่า Voting Solutions for All People (VSAP) ในขณะเดยีวกนักก็าํจดัสิง่ทีอ่าจเป็น

อุปสรรคหรอืขอ้จํากดัทีอ่าจทําใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ไม่สามารถเขา้รว่มในการเลอืกตัง้ได ้VSAP น้ีเป็นประสบการณ์การออกคะแนนเสยีงทีท่นัสมยั เขา้ถงึได ้
และมคีวามปลอดภยั ทีมุ่ง่ใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในเทศมณฑลมโีอกาสในการเลอืกตัง้มากขึน้โดยการใหท้างเลอืกทีม่ากขึน้ ทีม่คีวามสะดวก เขา้ถงึได ้และมี

ความปลอดภยั ซึง่สอดคลอ้งกบัความมุ่งมัน่ในการเพิม่ทางเลอืกในการเลอืกตัง้ทัว่ทัง้รฐั California 

นอกจากน้ี รฐั California (รฐั) ไดด้ําเนินขัน้ตอนทีไ่ม่เคยมมีาก่อนเพื่อขยายการเขา้ถงึและทําใหก้ารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้มคีวามทนัสมยัขึน้ โดยการ

กําหนดวธิกีาร เวลา และสถานทีท่ีผู่ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้สามารถลงคะแนนเสยีงของพวกเขาในการเลอืกตัง้ได ้จงึไดม้กีารจดัทํารา่งรฐับญัญตัวิฒุสิภาที ่450 หรอื

รฐับญัญตัวิ่าดว้ยทางเลอืกของผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้แห่งรฐั California (VCA) เพือ่อํานวยการสะดวกในการเขา้ถงึน้ี  

ในเอกสารฉบบัน้ี จะมรีายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารที ่RR/CC วางแผนเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้เพื่อใหท้ราบถงึสทิธิแ์ละทางเลอืกในการเลอืกตัง้ของ

พวกเขา รวมทัง้วธิกีารกระจายศูนยล์งคะแนน และการวางตําแหน่งและบาํรุงรกัษากล่องลงบตัรคะแนน รายละเอยีดผงัศูนยเ์ลอืกตัง้ แผนว่าดว้ยอุปกรณ์ทีใ่ช้

ในการเลอืกตัง้และการใชพ้นักงาน รวมถงึการรกัษาความปลอดภยัและแผนฉุกเฉนิ รวมทัง้ขัน้ตอนถดัจากนัน้  

รฐับญัญตัวิา่ดว้ยทางเลอืกของผูม้สีทิธิเ์ลอืกต ัง้ 
VCA ไดใ้หก้รอบการทํางานทีเ่ป็นพืน้ฐานสาํหรบัเทศมณฑลต่าง ๆ เพื่อใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้มทีางเลอืกทีม่ากกว่าเดมิ โดยการเพิม่ความยดืหยุ่นและความ

สะดวกในการออกคะแนนเสยีง องคป์ระกอบหลกัของโมเดล VCA ประกอบดว้ย 

• ตวัเลอืกการออกเสยีงลงคะแนนดว้ยตวัเองแบบยดืหยุ่นช่วยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงหยอ่นบตัรลงคะแนนของตนเองไดท้ีศู่นยเ์ลอืกตัง้ภายใน

มลฑลของตนเองในช่วงระยะเวลา 11 วนั 
• เพิม่บรกิารและความช่วยเหลอืใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ รวมถงึการลงทะเบยีนผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทีม่เีง ื่อนไข 
• ขยายบรกิารออกเสยีงลงคะแนนทางไปรษณยี ์(VBM) ประกอบดว้ยหบีใส่บตัรลงคะแนนทีป่ลอดภยัและสะดวกสบาย และสถานทีห่ย่อนบตัร

เริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่ก่อนวนัเลอืกตัง้ 29 วนั (ดหูมวด 2-B) 

การดาํเนินงานตามโมเดลการลงคะแนนเสยีง VCA จะสาํเรจ็ได ้ต่อเมื่อเทศมณฑลทีจ่ะปรบัใชโ้มเดลน้ีไดต้รวจสอบเงื่อนไขและกระบวนการทีม่อียู่ในปัจจุบนั

อยา่งรอบคอบ รวมถงึเทคโนโลยกีารออกเสยีงเลอืกตัง้ ความสามารถเชงิงบประมาณ จุดเลอืกตัง้ และการมสี่วนรว่มของชุมชน 

การนํา VCA มาใชใ้นเทศมณฑล Los Angeles 

เพื่อปรบัใช ้VCA (พระราชบญัญตักิารเลอืกของผูอ้อกเสยีงลงคะแนน) ในมลฑล RR/CC (นายทะเบยีน-ผูบ้นัทกึ/ปลดัเทศมณฑล) จงึไดพ้ฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐานทีอ่าศยัหลกัการการเปลีย่นแปลง VSAP (การแกปั้ญหาการออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัประชาชนทุกคน) ซึง่มุง่เน้นทีก่ารรกัษาสมดุลระหวา่งความ

ตอ้งการของผูล้งคะแนนเสยีงกบัการตรวจสอบโดยคณะผูใ้หค้าํปรกึษาทีป่ระกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญในอุตสาหกรรมดา้นการออกแบบ การเขา้ถงึ การรกัษาความ

ปลอดภยั เทคโนโลย ีการบรหิารการเลอืกตัง้ วชิาการ และขอ้มลูจากสาธารณชน ทัง้จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีง องคก์รชุมชน (CBO) และสมาชกิของ

สาธารณชน โดยการผสานความเหน็จากกลุ่มทีป่รกึษา การสาํรวจ การศกึษาแบบเจาะกลุ่ม การวเิคราะหเ์ชงิเทคนิค และการทดสอบกบัผูใ้ช ้RR/CC ได้

จดัทํากระบวนการทีซ่บัซอ้นในการสรา้งประสบการณ์การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ซึง่มคีวามเป็นแบบอยา่งและเป็นผูนํ้า และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทอ้งถิน่

และของรฐั ความตอ้งการของผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ และมมีาตรฐานสงูกวา่มาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัในระบบการเลอืกตัง้ของประเทศ  

ในกาเลอืกตัง้ขัน้ตน้ประธานาธบิด ีณ วนัที ่3 มนีาคม 2020 เทศมณฑลไดนํ้าแนวคดิ VSAP มาปรบัใช ้ซึง่แนะนําใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ไดร้บัประสบการณ์ที่

ตนสามารถเขา้ถงึเลอืกตัง้และอุปกรณ์การลงคะแนน (BMD) ทีม่คีวามปลอดภยั สมดุลงคะแนนอเิลก็ทรอนิกส ์(ePollbook) บตัรลงคะแนนแบบ

ปฏสิมัพนัธ ์(ISB) การเขา้ถงึการเลอืกตัง้จากทางไกลดว้ยจดหมาย (RAVBM) ระบบการนับคะแนนทีท่นัสมยั การเขา้เลอืกตัง้ดว้ยตนเองลว่งหน้า 10 
วนั ศูนยเ์ลอืกตัง้ และโครงการจุดลงคะแนนเสยีงเคลื่อนที/่ แบบยดืหยุ่น  ในการปรบัใชเ้ริม่ตน้ของ VCA และ VSAP ผูล้งคะแนนเสยีงมากกวา่ 1.14 
ลา้นคนไดล้งคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนน VBM และอกีหน่ึงลา้นเป็นการลงคะแนนเสยีง ณ ศูนยเ์ลอืกตัง้ การชุมนุมเช่นน้ีแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารใช ้
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VBM เพิม่ขึน้ประมาณ 75% และ 42% จากการชุมนุมรวมจากการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ทัว่ประเทศก่อนหน้าน้ีในเดอืนมถุินายน 2018 ซึง่มผีูล้งคะแนนเสยีง

รวม 665,000 คนทีล่งคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรออกเสยีงลงคะแนนทางไปรษณยี ์ในการสาํรวจทีด่ําเนินการโดย RR/CC พบวา่ผูล้งคะแนนเสยีง 70% 

ระบุวา่พวกเขามปีระสบการณ์เฉย ๆ หรอืเป็นบวก 

นับจากวนัที ่3 มนีาคม 2020 ซึง่เป็นวนัเลอืกตัง้ขัน้ตน้ประธานาธบิด ีคณะกรรมการกํากบัการดําเนินงานของเทศมณฑล (คณะกรรมการ) ไดก้ําหนดให ้
RR/CC ปรบัขอ้กําหนดใน VCA มาใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกตัง้มาตรา 4005 และ 4007 (c) ซึง่กาํหนดใหเ้ทศมณฑลสง่บตัรลงคะแนน 
VBM ทางจดหมายใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทีล่งทะเบยีนไว ้การเริม่นําโมเดลนี้มาปรบัใชแ้ต่เนิ่น ๆ ทําใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้มโีอกาสในการลงคะแนนเสยีงอย่าง

ปลอดภยัทีบ่า้น โดยไม่ตอ้งมคีวามเสีย่งกบัสุขภาพของตนและครอบครวัของตนในช่วงทีเ่ริม่มโีรคระบาดใหญโ่ควดิ-19 สิง่น้ีหมายความวา่มบีตัรลงคะแนน

เสยีง VBM เพิม่เตมิกว่า 2.5 ลา้นใบถูกส่งทางจดหมายเพื่อการเลอืกตัง้ทัว่ไปใน วนัที ่3 พฤศจกิายน 2020 เมื่อเทยีบกบัการเลอืกตัง้ขัน้ตน้

ประธานาธบิดใีนวนัที ่3 มนีาคม 2020 ในการเลอืกตัง้ครัง้น้ี มผีูล้งคะแนนเสยีงมากกวา่ 3.4 ลา้นคนทีล่งคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรออกเสยีงลงคะแนนทาง

ไปรษณีย ์และประมาณ 913,000 คนทีม่าลงคะแนนเสยีงดว้ยตวัเอง การชุมนุมน้ีทําสถติผิูล้งคะแนนเสยีงสงูเป็นประวตักิารณ์ที ่4.3 คน และเพิม่จาก 
58% เป็น 76% เทยีบกบัการชุมนุมโดยรวมในการเลอืกตัง้ทัว่ประเทศก่อนหน้าน้ีในเดอืนพฤศจกิายน 2018 การสาํรวจทีด่ําเนินการโดย RR/CC ยงัทํา

ใหเ้หน็วา่ ผูล้งคะแนนเสยีงพงึพอใจกบัประสบการณ์มากขึน้ โดยผูต้อบการสาํรวจ 94% ระบวุ่า ตนเองมปีระสบการณ์การลงคะแนนเสยีงโดยรวมทีเ่ฉย ๆ 

หรอืเป็นบวก  

ส่วนท่ี 1 - การให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธ์ิเลือกตัง้และแผนการประชาสมัพนัธ์ 

RR/CC จะยงัคงใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนักในหมู่ผูล้งคะแนนเสยีงทีล่งทะเบยีนและทีไ่มล่งทะเบยีนและมสีทิธิเ์กีย่วกบัสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน 

ตวัเลอืกการออกเสยีงลงคะแนน ประสบการณ์การออกเสยีงลงคะแนน VCA, VSAP และวธิกีารเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูผ่านชุดแคมเปญการใหค้วามรูแ้ละการ

สื่อสารต่อสาธารณชนเชงิกลยุทธ ์ ตัง้แต่มกีารดําเนินการและการปรบัใช ้VSAP และ VCA นัน้ RR/CC ไดด้ําเนินงานรณรงคใ์นวงกวา้งสามงานเพื่อใหค้วามรู้

แก่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทีค่าํนึงถงึความเป็นพหุวฒันธรรมและพหุภาษา ซึง่ทําใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้หลายลา้นคนทัว่เทศมณฑณฑลไดม้สี่วนรว่ม การรณรงคเ์หลา่น้ี

ไดใ้ชว้ธิกีารและกลยุทธห์ลายรูปแบบ ซึง่ทําใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ไดร้บัสารสาํคญัในภาษาต่าง ๆ กวา่สบิสองภาษา และบอกช่องทางแก่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ใหเ้ขา้ถงึ

ขอ้มลูสาธารณะและแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์และสายดว่นบรกิารฟรขีองเรา RR/CC จะพฒันาและใชก้ารรณรงคต่์อไปโดยใชว้ธิปีฏบิตั ิแนวทาง และ

แพลตฟอรม์การสื่อสารทีด่ทีีส่ดุทีม่ใีนตลาด โดยยดึตามขอ้มลูทีม่ ี

นอกจากน้ี RR/CC จะยงัใชป้ระโยชน์และพึง่พาความสมัพนัธก์บัเครอืขา่ยขา่วทอ้งถิน่และสื่อพหุภาษาต่อไป เพื่อไดพ้ืน้ทีส่ ื่อมากขึน้ ทัง้ทางโทรทศัน์ วทิยุ 
สื่อสิง่พมิพ ์และช่องทางขา่วดจิทิลั พืน้ทีส่ ื่อเหลา่น้ีรวมถงึแต่ไม่จํากดั การใหส้มัภาษณ์ การอภปิรายออกสื่อ การใหเ้นื้อหาสรุปแกส่ื่อ และการเชญิสื่อเขา้มาใน

งานทีต่อ้งพบปะกบัประชาชนเพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการลงคะแนนเสยีงและเลอืกตัง้ การมสีว่นรว่มกบัสื่อทอ้งถิน่น้ีจะช่วยใหส้าธารณชนไดร้บัขอ้มลูที่

เชื่อถอืไดเ้กีย่วกบัการเลอืกตัง้ทีจ่ะมาถงึ กําหนดวนัทีส่าํคญั ช่องทางในการลงทะเบยีนสาํหรบัผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ การดําเนินการเลอืกตัง้ และอื่น ๆ อกีมากมาย  

นอกจากน้ี RR/CC จะยงัคงประสานงานกบัพนัธมติรทีร่่วมงานกนัมาอย่างยาวนาน รวมถงึแต่ไม่จํากดั องคก์รของชุมชน ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีของเทศมณฑล 
คณะกรรมการทีป่รกึษา เทศบาล โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา วทิยาลยัชุมชนและมหาวทิยาลยั ดว้ยความรว่มมอืน้ี RR/CC จะประสานงานและจดัทําสื่อ

หลายภาษาเพื่อเพิม่ความรูแ้ละความตระหนักของชุมชนพหุวฒันธรรมทีก่วา้งใหญ ่ว่าพวกเขาสามารถไดร้บัประโยชน์จากการใชช่้องทางลงคะแนนเสยีง

เลอืกตัง้ล่วงหน้าไดอ้ย่างไร รวมทัง้ส่งเสรมิความรว่มมอืของประชาชน และการมสีว่นร่วมของผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ 

1-A งบประมาณสือ่และการประชาสมัพนัธ ์

งบประมาณสื่อและการประชาสมัพนัธืข์อง RR/CC สาํหรบัปีภาษ ี21-22 มจํีานวน $6,300,000 ปีงบประมาณของมลฑลนับตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม-

มถุินายน ดงันัน้ งบประมาณน้ีจะมารวบรวมไวใ้นการเลอืกตัง้ขัน้ตน้โดยตรงทัว่รฐั ณ วนัที ่7 มถุินายน 2022 และค่าใชจ่้ายช่วงแรกเกีย่วขอ้งกบัการให้

ความรูแ้ละการสื่อสารสาํหรบัการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2020 งบประมาณน้ีจะนําไปใชเ้พื่อปรบัใชแ้คมเปญการใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งคะแนน

เสยีงในขนานใหญ่ โดยจดัทําเป็นหลากหลายภาษาและรองรบัหลากหลายวฒันธรรม เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งคะแนนเสยีงและประชาชนของมลฑลสทิธใินการ

ออกเสยีงลงคะแนนตามกฎหมาย ตวัเลอืกการออกเสยีงลงคะแนน และแหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ 

ตาราง 1: การเปรยีบเทยีบคา่ใชจ่้ายในปีภาษต่ีาง ๆ 

 ส่ือ การประชาสมัพนัธ์ 
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ปีภาษี งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ความแปรปรวน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ความแปรปรวน 

ปีภาษี 17-18 $850,000 $488,656 $361,344 $25,000 $29,773 $(4,773) 

ปีภาษี 18-19 $1,500,000 $587,216 $912,784 $25,000 $62,216 $(37,216) 

ปีภาษี 19-20 $7,467,000 $360,269 $7,106,731 $25,000 $1,001 $23,999 

ปีภาษี 20-21 $725,000 $290,338 $434,662 $16,376,000 $12,804,721 $3,571,279 

ปีภาษี 21-22 $1,700,000 $970,101 $729,899 $4,600,000 - $4,600,000 

ปีภาษี 22-23 $700,000 - $700,000 $2,000,000 - $2,000,000 

 

1-B การประชาสมัพนัธท์างสือ่ 

RR/CC ใชแ้หลง่ขอ้มลูทีห่ลากหลาย เช่น รายงานจากการรณรงคเ์พื่อใหค้วามรูใ้นครัง้ก่อน การสาํรวจผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ของรฐั และแหล่งขอ้มลูทีไ่ดร้บัการ

รบัรองในระดบัประเทศ เพื่อพจิารณาหาวธิทีีด่ทีีสุ่ด เพื่อเขา้ถงึและสื่อสารกบัประชากรในเทศมณฑลทีม่คีวามหลากหลายอย่างมปีระสทิธภิาพ RR/CC จะ

ยงัคงใชแ้นวทางทีย่ดึขอ้มลูเป็นสาํคญัเพือ่พจิารณาหาวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในเรื่องทางเลอืกและสทิธิใ์นการออกคะแนนเสยีงของพวก

เขา รวมถงึใหพ้วกเขาไดท้ราบแหล่งขอ้มลูออนไลน์ทีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้การใหบ้รกิารสายดว่นโทรฟรขีองเรา  

แคมเปญผ่านสื่อจะจดัทําเป็นหลากหลายภาษาและรองรบัหลากหลายวฒันธรรม เพื่อรบัรองการเขา้ถงึชุมชนทีห่ลากหลายของมลฑล RR/CC จะ

ประสานงานกบัแพลตฟอรม์แห่งชาตขินาดใหญ่ รวมถงึช่องทางทอ้งถิน่ขนาดเลก็ แนวทางทีค่รอบคลมุน้ีจะทําใหแ้น่ใจว่า ผูล้งคะแนนเสยีงจะไดร้บัสารจาก 

RR/CC ไมว่่าพวกเขามกัใชว้ธิใีดในการรบัขา่วสารและขอ้มลู 

ส่ือประชาสมัพนัธ์  

RR/CC จะทาํงานร่วมกบัเครือข่ายและสถานีออกอากาศท่ีเป็นภาษาองักฤษและท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษทางโทรทศัน์และวิทยเุพือ่จดัทาํประกาศเก่ียวกบับริการ

สาธารณะ ดาํเนินการสัมภาษณ์ตามขอ้มูล และปรับใชก้ารนดัหมายท่ีตอ้งเสียคา่ใชจ้่าย ประกาศเก่ียวกบับริการสาธารณะพร้อมกบัความพยายามในการเขา้ถึง 

RR/CC อ่ืนๆ จะมขีอ้ความสาํคญัเก่ียวกบัการเลือกตั้งท่ีกาํลงัจะมีขึ้น ขอ้มูลการลงทะเบียน การเขา้ถึงภาษา และตวัเลือกการลงคะแนน ความพยายามเหล่าน้ีจะ

ให้บริการแก่พลเมืองท่ีพูดภาษาองักฤษและไม่ใช่ภาษาองักฤษโดยตรง พนัธมติรก่อนหน้าน้ีรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพยีง: 

• ABC 

• CBS 

• KTLA 

• FOX 

• NBC 

• Telemundo 

• Univision 

• iHeart Media 

• POWER 106 

• Entercom 

• Entravision 

• Liberman Broadcasting 

• KNX 

• KPCC 

• NPR 

• K-ABC 

• KFI 

• KJLH 
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ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

RR/CC จะทํางานกบัร่วมกบัสื่อสิง่พมิพร์ะดบัทอ้งถิน่และภูมภิาคเพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นร่วม และใหค้วามรูแ้ก่ผูอ่้านว่าพวกเขาสามารถลงทะเบยีน

เพื่อลงคะแนนเสยีงไดอ้ยา่งไร ตรวจสอบสทิธิแ์ละทางเลอืกในการออกเสยีงของพวกเขา ทราบแหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ และสนับสนุนใหป้ระชาชน

ออกมาเลอืกตัง้แต่เน่ิน ๆ  ประกอบดว้ยหนังสอืพมิพ ์นิตยสาร และจดหมายขา่ว สื่อสิง่พมิพย์งัคงทําหน้าทีเ่ป็นตวันําสารทีเ่ชื่อถอืไดท้ีจ่ะเขา้ถงึพืน้ทีท่มีี

ขอ้จํากดัทางภูมศิาสตรแ์ละชุมชนทีห่่างไกล รวมถงึพลเมอืงทีใ่ชพ้ดูหรอือ่านในภาษาอืน่ทีไ่ม่ใช่ภาษาองักฤษเป็นหลกั  พนัธมติรก่อนหน้าน้ีรวมถงึ แต่ไม่

จํากดัเพยีง: 

• Los Angeles Times 

• LA Daily News 

• Daily Breeze 

• Pasadena Star News 

• Long Beach Press-Telegram 

• Whittier Daily News 

• San Gabriel Valley Tribune 

• LA Sentinel 

• La Opinion 

• World Journal 

• The Korea Times 

 

ส่ือดิจิตลั 

RR/CC จะยงัคงพึง่พาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพื่อจดัทําโฆษณาแบบภาพน่ิงและวดิโีอในแพลตฟอรม์ เวบ็ไซต์ และสตรมีมิง่ต่าง ๆ แบบพหุภาษา เพื่อทีจ่ะ

เขา้ถงึผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในขณะทีพ่วกเขาชมขา่วหรอืสิง่บนัเทงิ สื่อดจิทิลัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในแผนสื่อและการประชาสมัพนัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะ

พลเมอืงใชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอือุปกรณ์ดจิทิลัเพื่อรบัขอ้มลูและเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูออนไลน์เป็นอย่างมาก  

โซเชียลมีเดีย  

RR/CC จะยงัคงใชป้ระโยชน์จากแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีเพื่อใหข้อ้มลูแก่พลเมอืงของเทศมณฑลเกีย่วกบัการลงคะแนนเสยีงและสง่เสรมิใหผู้ม้สีทิธิ ์

เลอืกตัง้มสี่วนรว่ม โซเชยีลมเีดยีเป็นหน่ึงในวธิทีีป่ระหยดัแต่มปีระสทิธภิาพทีสุ่ดในการเขา้ถงึกลุ่มผูช้มเป้าหมาย ทีส่ามารถใหส้ารและเผยแพร่ขอ้มลูไดเ้ป็น

อย่างมา เพื่อใหก้ารออกคะแนนเสยีงและการเลอืกตัง้ทีส่าํคญัเป็นสิง่ทีพ่วกเขาจําไดข้ึน้ใจ นอกจากน้ี โซเชยีลมเีดยียงัทําใหเ้กดิการมสีว่นรว่มจากการสื่อสาร

ระหว่างกนัในแพลตฟอรม์ต่าง ๆ ในขณะเดยีวกนักใ็ห ้RR/CC มสี่วนร่วมกบัผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในการถามคาํถาม บอกความกงัวล แกปั้ญหาขอ้มลูเทจ็หรอื

ขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
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คุณสามารถถูกใจ ตดิตาม หรอืสมคัรรบัขอ้มลูของ RR/CC ไดท้าง: 

• Facebook: facebook.com/LACountyRRCC 

• Instagram: @lacountyrrcc 

• YouTube: lacountyrrcc 

• Twitter: @LACountyRRCC 

การตลาดผ่านอีเมล  

RR/CC จะยงัคงใชป้ระโยชน์จากรายชือ่อเีมลแอดเดรสจํานวนมากทีไ่ดจ้ากฐานขอ้มลูการลงทะเบยีนของผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ เพื่อส่งขอ้ความทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละ

ทนัเวลาใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทราบวนักําหนดหมดเขต โอกาสในการเลอืกตัง้ และวธิกีารเขา้ถงึอุปกรณ์ออนไลน์เพื่อใหป้ระสบการณ์การออกคะแนนเสยีงของ

พวกเขาง่ายและสะดวกมากขึน้  

ส่ือนอกบ้าน  

RR/CC จะยงัคงประเมนิและพจิารณาโอกาสในการใชส้ื่อนอกบา้นเพื่อส่งขอ้ความใหพ้ลเมอืง ทีผ่่านมา เรามกัใชก้ารโฆษณาบนป้ายโฆษณาและตามขนส่ง

สาธารณะแบบดัง้เดมิ รวมถงึป้ายรถประจําทางและป้ายโฆษณาบนถนนหลวง และเราจะยงัสาํรวจวธิน้ีีต่อไป เพื่อใหแ้น่ใจวา่ ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบัการเลอืกตัง้

ไดส้ื่อสารไปถงึชุมชนทีห่ลากหลายและชุมชนห่างไกลภายในมลฑล  

บริษทัแบ่งใช้ประโยชน์รถ/การขนส่ง  

RR/CC จะยงัคงประสานงานกบับรษิทัแบ่งการใชป้ระโยชน์จากรถ และหน่วยงานบรกิารขนส่งนครหลวง กรมโยธาธกิารของเทศมณฑล และหน่วยงาน

ขนส่งอื่น ๆ ทัว่เทศมณฑลเพื่อส่งเสรมิใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ไดล้งทะเบยีนและรบัขอ้มลู โดยมจุีดประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารขนส่งมายงัศูนยเ์ลอืกตัง้  

อินฟลูเอนเซอรแ์ละผู้ส่งสารท่ีเช่ือถือได้  

RR/CC จะยงัคงทํางานร่วมกบัอนิฟลูเอนเซอรแ์ละผูส้่งสารทีเ่ชื่อถอืไดใ้นชุมชนต่าง ๆ ของเรา เพื่อใหค้วามรูแ้ละเผยแพร่สารสาํคญัทีจ่ดัทําโดย RR/CC 
และพนัธมติร    
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การส่งจดหมายให้โดยตรง  

ในการเลอืกตัง้ทัว่มลฑล RR/CC จะสง่จดหมายโดยตรงสองฉบบัไปยงัผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีล่งทะเบยีนโดยตรง เพื่อช่วยเหลอืผูม้สีทิธเิลอืกตัง้โดยตรง RR/CC 

จะจดัเตรยีมตําแหน่งกล่องลงคะแนนเสยีงทีใ่กลท้ีสุ่ดในแพค็เกต็ Vote by Mail จะมกีารออกจดหมายแยกกนัทางไปรษณยีไ์ปยงัผูล้งคะแนนทีล่งทะเบยีนทุก

รายซึง่แสดงศูนยล์งคะแนนเสยีงทีใ่กลท้ีส่ดุไปยงัถิน่ทีอ่ยู่ของพวกเขา RR/CC จะยงัคงใชก้ารส่งจดหมายโดยตรง เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูล้งคะแนนเสยีงเกีย่วกบั

การเลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้ และเพื่อใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบักําหนดเวลาออกเสยีงลงคะแนนดว้ยตวัเองและทางไปรษณยีข์องการเลอืกตัง้ ตวัเลอืกในการออก

เสยีงลงคะแนนทีเ่ขา้ถงึได ้ทีต่ ัง้ของศูนยเ์ลอืกตัง้สาํหรบัการลงคะแนนเสยีงดว้ยตนเอง และสถานทีผู่ล้งคะแนนเสยีงสามารถพบขอ้มลูการเลอืกตัง้ทีน่่าเชื่อถอื

และปลอดภยัผ่านสายด่วนโทรฟรหีรอืเวบ็ไซต์ของ RR/CC 

องิตามรอบวาระการเลอืกตัง้ พสัดุไปรษณียอ์าจประกอบดว้ยและจดัเตรยีมแบบฟอรม์การสง่คนืทีจ่่ายค่าไปรษณียแ์ลว้ใหแ้กผู่ล้งคะแนนเสยีง ซึง่ช่วยใหผู้้

ลงคะแนนเสยีงขอเอกสารการเลอืกตัง้ไดเ้ป็นภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาองักฤษ หรอืเพื่อแจง้เปลีย่นขอ้มลูทีอ่ยู่ของทีพ่กัอาศยัของตน  

1-C ชุมชนสมัพนัธ ์

เพื่อประชาสมัพนัธส์าธารณชนอย่างมปีระสทิธภิาพ และเพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบั VSAP นัน้ RR/CC จะยงัคงทํางานกบัสาํนักงานของพนัธมติรในเทศมณฑล 
สาํนักงานอื่น ๆ ของรฐั ปลดัเทศบาล และ CBOs ทัง้น้ี RR/CC จะทําการนําเสนอ จดักจิกรรมใหเ้จา้หน้าที ่การใหก้ารอบรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ และ

ตรวจสอบว่ามกีารสง่สารใหส้าธารณชนทราบอยูเ่สมอ เพื่อสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ น้ี RR/CC ไดจ้ดัทําใบปลวิและโปสเตอรจํ์านวนมากทีม่ขีอ้มลูแจง้แก่

ชุมชนใหท้ราบถงึ VSAP และ VCA วสัดุต่าง ๆ ทีจ่ดัหาใหอ้งคก์รเหล่าน้ีจะตดิตราของ VSAP เพื่อยนืยนัแกส่าธารณชนว่าขอ้มลูน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งกบั

พวกเขา มคีวามถูกตอ้งแม่นยาํ และมาจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้ 

การประสานงานทัว่เทศมณฑล/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  

การสื่อสารและใหค้วามรูแ้กส่าธารณชนตอ้งการความรว่มมอืจากเจา้หน้าทีร่ฐั (ทีไ่ดร้บัเลอืกและทีไ่ม่ไดร้บัเลอืกจากประชมชน) หน่วยงานรฐั แผนกต่าง ๆ 

ของมลฑล เมอืงต่าง ๆ หอการคา้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในชุมชนอื่น ๆ  หน่วยงานเหลา่น้ีจะทํางานรว่มกนัเพื่อใหค้วามรูแ้ละเพิม่การตระหนักถงึ

ความสาํคญัในทางเลอืกต่าง ๆ ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้และไดท้ราบขอ้มลูทีส่าํคญัเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ 

การประสานงานกบักรมต่าง ๆ ในเทศมณฑลจะเพิม่ความสามารถของ RR/CC ในการประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูแ้ก่สาธารณชน หน่วยงานของเทศ

มณฑลเหลา่น้ีไดช่้วย RR/CC มาก่อนและเป็นตวัอยา่งใหห้น่วยงานอื่นทีจ่ะช่วยใหความรูแ้ละประชาสมัพนัธแ์ก่ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้: 

• ผูป้ระเมนิ  

• คณะกรรมการกํากบัดูแล   

• ผูบ้รหิารสงูสุด  

• งานผูบ้รโิภคและธุรกจิ  

• การสื่อสารทัว่เทศมณฑล  

• สวนสาธารณะและสนัทนาการ 

• ชายหาดและท่าเรอื 

• หอ้งสมดุสาธารณะ  

• บรกิารทางสงัคมสาธารณะ  

• ผูต้รวจสอบงานโยธา  

• เจา้หน้าทีธ่นารกัษแ์ละผูเ้กบ็ภาษ ี 

• การพฒันาแรงงาน บรกิารผูส้งูอายุและชุมชน 

 

งานของชมุชน 

ดว้ยความสมัพนัธก์บั CBO และพนัธมติรสื่อทีค่ดิค่าบรกิาร จงึทําใหม้โีอกาสทีจ่ะจดัรายการหรอืเป็นผูส้นับสนุนรว่มในงานต่าง ๆ ในเทศมณฑลเพื่อให ้
RR/CC มพีืน้ทีส่ ื่อในการมสีว่นร่วมกบัสาธารณชนเพื่อแจง้ขอ้มลูโมเดลการเลอืกตัง้แบบใหม่น้ี ทัง้น้ี RR/CC มคีวามสมัพนัธท์ีย่าวนานกบัองคก์รหลาย

แหล่งและผูป้ระสานการจดังานหลายราย และจะใชเ้วลาช่วงสดุสปัดาหใ์นการจดัโต๊ะและใหเ้อกสารเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ใหส้าธารณชน ตารางที ่2 จะระบงุาน

สาํคญัที ่RR/CC เลอืกทีจ่ะเขา้รว่มในปีน้ี และวางแผนจะเขา้รว่มในปี 2022 นอกเหนือจากงานเหลา่น้ี RR/CC ไดเ้ขา้ร่วมกบังานชุมชนอื่น ๆ หลายรอ้ย

งาน 
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ตาราง 2. งานชุมชนทีส่าํคญั 
วนัท่ี  งาน  เมือง  

วนัท่่ี 13 กนัยายน 2022 Bell 5K Resource Fair  Bell 
4 มนีาคม 2022 Care Harbor Resource Event Los Angeles  
5 มนีาคม 2022 Care Harbor Resource Event  Los Angeles  

11 มีนาคม 2022 Latina History Day  Los Angeles  
15 มีนาคม 2022 Townhall Voter Registration  Dominguez Hills 
16 มีนาคม 2022 East LA Job and Resource Fair  Los Angeles  
16 มีนาคม 2022 Gabrielino HS College and 

Career Fair  
San Gabriel 

24 มีนาคม 2022 SOS Event Domingue Hills 
5-31 พฤษภาคม 2022 Pomona FairPlex Pomona 

 

1-D ขอ้มลูเว็บไซต ์

LAVOTE.GOV 

เวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการของ RR/CC ชื่อ LAVOTE.GOV เป็นแหล่งขอ้มลูและเป็นจุดหลกัของขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และการลงคะแนนเสยีงใน

เทศมณฑล เวบ็ไซต์จะไดร้บัการอปัเดตอย่างต่อเน่ืองดว้ยขอ้มลูทีส่าํคญัเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทะเบยีนของผูม้สีทิธิ ์

เลอืกตัง้ ทางเลอืกในการลงคะแนนเสยีง 

1-E การชว่ยเหลอืดา้นภาษา 
เทศมณฑล Los Angelesไม่ไดเ้ป็นเพยีงเขตเลอืกตัง้ทีม่ปีระชากรเยอะทีสุ่ด แต่เป็นเขตทีม่คีวามหลากหลายมากทีสุ่ดดว้ย ความหลากหลายทางวฒันธรรม

และภาษาเป็นหน่ึงในคณุลกัษณะทีอ่ธบิายเป็นความเทศมณฑลน้ี ซึง่ทําใหก้ลไกการเลอืกตัง้มชีวีติชวีา เพื่อสนับสนุนและรกัษากระบวนการทีเ่ปิดรบัทุกคนให้

มามสี่วนรว่ม ทีเ่ป็นชุมชนกลุ่มน้อยทีใ่ชภ้าษาอื่นในเทศมณฑล RR/CC จะจดัหาเอกสารและบรกิารช่วยเหลอืดา้นภาษาอย่างแขง็ขนั ในตอนน้ีเทศมณฑล

นําเสนอบรกิารช่วยเหลอืดา้นภาษาใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ ทีใ่ชภ้าษาอื่นนอกเหนือจากภาษาองักฤษ ดงัต่อไปน้ี: 

• อารเ์มเนีย 

• จนี 

• กมัพชูา/ เขมร 

• ฟารซ์ ี

• เกาหล ี

• สเปน 

• ตากาลอ็ก/ฟิลปิิโน 

• เวยีดนาม 

• ฮนิด ี

• ญี่ปุ่ น 

• ไทย 

• รสัเซยี 

• เบงกาล*ี 

• พม่า* 

• คุชราต* 

• อนิโดนิเซยี* 

• มองโกเลยี* 

• เตลูก*ู 

 

*บรกิารดา้นภาษาเหล่าน้ีจะไดร้บัการพฒันาขึ้นตัง้แต่วนัที ่7 มถุินายน 2022 เพือ่การเลอืกตัง้ขัน้ตน้โดยตรงทัว่ทัง้รฐั รวมถงึการส่งบตัร
เลอืกตัง้ VBM ทางจดหมาย พรอ้มดว้ยเอกสารอธบิายการทําเครือ่งหมายในบตัรเลอืกตัง้ฉบบัทีแ่ปลเป็นภาษาขา้งตน้ 
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เทศมณฑลมุ่งเขา้ถงึสาธารณชนแบบครบวงจรและปฏบิตัติามขอ้กําหนดว่าดว้ยภาษาของรฐับาลกลางและรฐั และดําเนินการตามจุดประสงคข์องหน่วยงาน

เพื่อใหก้ารเลอืกตัง้มคีวามยุตธิรรม เขา้ถงึได ้และโปร่งใส ใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทุกคน 

การจาํแนกและการให้บริการผูม้ีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีจาํกดั (LEP) 

เมื่อคน ๆ หน่ึงลงทะเบยีนเลอืกตัง้ พวกเขาอาจขอใหแ้ปลเอกสารเกีย่วกบัเลอืกตัง้เป็นภาษาอื่น ผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทีทํ่าการขอน้ีจะไดร้บัตวัอย่างบตัรลงคะแนน

เสยีงแบบอตัโนมตั ิรวมทัง้เอกสารประกอบการเลอืกตัง้ทุกอย่างในภาษาทีต่นเลอืก RR/CC ยงัมสีายใหบ้รกิารแบบพหุภาษาใหผู้ม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ทุกคนใน

การขอเอกสารประกอบการเลอืกตัง้หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัตําแหน่งศูนยเ์ลอืกตัง้ในภาษาทีต่นตอ้งการได ้บตัรลงทะเบยีนเลอืกตัง้แบบทวภิาษา ใบสมคัร VBM 
และตวัอย่างสมดุลงคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัการแปล 

RR/CC ไดพ้ฒันาระบบขอ้มลูแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายอยา่งครบวงจร ทีบู่รณาการขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์และคาํขอความช่วยเหลอืดา้นภาษาจาก

แหล่งขอ้มลูอื่น ๆ รวมถงึขอ้มลูสาํมะโนประชากรแห่งสหรฐั แบบสาํรวจชุมชนอเมรกินั ใบลงทะเบยีนผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ และคําขอความช่วยเหลอืทางภาษาจาก

ชุมชนกลุม่ต่าง ๆ จากขอ้มลูน้ี จงึทําใหม้รีายงานทีล่าํดบัความสาํคญัในการจดัหาเจา้หน้าทีบ่รกิารดา้นภาษาทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ ตามความตอ้งการดา้นภาษาของ

ผูล้งคะแนนเสยีง จากขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนั จะมเีจา้หน้าทีดู่แลการเลอืกตัง้ทีพ่ดูภาษาสเปนประจําอยู่ทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ทุกศูนย ์

การให้ความรู้และการส่ือสารกบัชุมชน LEP เก่ียวกบัศนูยเ์ลอืกตัง้ 

คณะกรรมการทีป่รกึษาการเขา้ถงึภาษาของ RR/CC (LAAC) ก่อตัง้ขึน้เมื่อ 2017 มบีทบาทสาํคญัในการใหค้วามรูแ้ก่ชุมชน LEP และแจง้การเลอืกตัง้

ทีก่ําลงัจะมาถงึ และตวัเลอืกในการลงคะแนนเสยีงของพวกเขา โดยสมาชกิ LAAC จะใหค้วามช่วยเหลอืโดยการจดังานชุมชนและแจกจ่ายเอกสารทีไ่ดร้บั

การแปลในชุมชนของพวกเขา องคก์รบางส่วนของ LAAC ประกอบดว้ย 

• 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 ประชุมกบั LAAC (คณะกรรมการทีป่รกึษาการเขา้ถงึดา้นภาษา) เป็นรายไตรมาส เพื่อรว่มมอืกบัทํางานแกไ้ขปัญหา ขยายและเสรมิบรกิารดา้น

ภาษา และประสานงานกบัชุมชน LEP (ผูใ้ชภ้าษาองักฤษไดจํ้ากดั) ต่าง ๆ ขอ้มลูเพิม่เตมิ เช่น วธิกีารเขา้รว่ม เขา้ร่วม และ/หรอืเขา้รว่มการประชุมของ

คณะกรรมการ สามารถดูไดท้ี ่LAVOTE.GOV 

1-F การสนบัสนุนการเขา้ถงึ 

RR/CC ทํางานอย่างแขง็ขนัเพื่อทําใหก้ารเลอืกตัง้สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูทุ้พพลภาพอยา่งเตม็ที ่และจะดาํเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ทีส่าํคญัในการสาํรวจ 
สรรหา ปรบัเปลีย่น และรกัษาศูนยเ์ลอืกตัง้ทีส่ามารถเขา้ถงึไดเ้อาไว ้ 

โมเดลของศูนยเ์ลอืกตัง้ไดร้บัการออกแบบมา เพื่อใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทุกคนเขา้ถงึได ้โดยการทําใหแ้น่ใจวา่ 

ศูนยเ์ลอืกตัง้ทีเ่ขา้ถงึไดต้ัง้อยู่ใกลก้บัผูอ้อกเสยีงลงคะแนนทีทุ่พพลภาพ ในการประเมนิศูนยเ์ลอืกตัง้ อาคารสถานทีท่ีก่ําหนดใหเ้ป็นศูนยเ์ลอืกตัง้จะตอ้งเป็นไป
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ตามขอ้กําหนดของทีจ่อดรถสาํหรบัผูพ้กิาร เพิม่เตมิจากเกณฑอ์ื่นๆ RR/CC ไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมกบัชุมชนผ่านคณะกรรมการส่งเสรมิผูล้งคะแนนเสยีงใน

ชุมชน (Community Voter Outreach Committee – CVOC) และคณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นความช่วยเหลอืการเขา้ถงึการลงคะแนน

เสยีง (Voting Accessibility Advisory Committee – VAAC) VAAC ของเทศมณฑลแห่งน้ีก่อตัง้ขึน้ในปี 2549 เพื่อช่วยเหลอื 
RR/CC โดยการปรบัใชก้ลยุทธท์ีเ่ป็นนวตักรรมซึง่ช่วยปรบัปรุงความช่วยเหลอืในการเขา้ถงึและการมสี่วนรว่ม ทาง VAAC มบีทบาทสาํคญัในการ

ช่วยเหลอื RR/CC ทัง้ในกจิกรรมก่อนการเลอืกตัง้และกจิกรรมหลงัการเลอืกตัง้  

RR/CC ร่วมมอืกบั VAAC และจดัทําวดิโีอฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความทุพพลภาพสาํหรบัเจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้ เพื่อใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้

เกีย่วกบัวธิกีารปฏสิมัพนัธก์บัผูล้งคะแนนเสยีงทีม่คีวามพกิารทีแ่ตกต่างกนั วดิโีอน้ีถูกรวมเขา้ไวใ้นหลกัสตูรการฝึกอบรมเจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้ และกลุม่ชุมชนยงั

สามารถนําไปใชใ้นการแจง้ผูล้งคะแนนเสยีงใหท้ราบถงึบรกิารทีม่ใีหผู้ล้งคะแนนเสยีงทีม่คีวามทุพพลภาพ 
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การประสานงานกบัองคก์รผู้พิทกัษ์สิทธิการเข้าถึงของผู้ทุพพลภาพ 

คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นการเขา้ถงึการออกเสยีงลงคะแนน (VAAC) ของ RR/CC ทีก่่อตัง้ขึน้ในปี 2006 มบีทบาทสาํคญัในการใหข้อ้มลูแก่ผูล้งคะแนนเสยีง

เกีย่วกบัโปรแกรม กระบวนการ บรกิาร และเครื่องมอืต่าง ๆ ทีม่ ีเพื่อเพิม่การเขา้ถงึใหแ้ก่ผูล้งคะแนนเสยีง สมาชกิของ VAAC ใหค้วามช่วยเหลอืโดยการจดักจิกรรม

ชุมชน ทํางานรว่มกบั RR/CC เกีย่วกบัผูอ้อกเสยีงลงคะแนนทีทุ่พพลภาพ และแจกจ่ายเอกสารฉบบัแปลภายในชุมชนของตน องคก์รบางสว่นทีเ่ขา้รว่มใน VAAC 

ไดแ้ก่: 

• Ability First (อะบลิติี้เฟิรส์) 

• CA Council of the Blind (สภาคนตาบอดแห่ง CA) 
• CALIF Independent Living Centers (CALIF มลูนิธสิ่งเสรมิชวีติอสิระแห่งแคลฟิอรเ์นีย) 

• Disability Rights California (สทิธขิองผูทุ้พพลภาพแห่ง California) 

• Regional Centers (ศูนยร์ะดบัภูมภิาค) 

• United Cerebral Palsy Los Angeles (สหภาพผูส้มองพกิารแห่ง Los Angeles) 

• USC Center for Disability Studies and Community Inclusion (ศูนย ์USC มหาวทิยาลยัเซาเทริน์แคลฟิอรเ์นีย สาํหรบัการศกึษาความทุพพล

ภาพและการรวมกลุ่มในชุมชน) 

ในความรว่มมอืกบั VAAC RR/CC จะยงัคงใหข้อ้มลูแก่ชุมชนสนับสนุนการเขา้ถงึทีม่ตีลอกกระบวนการออกเสยีงลงคะแนน RR/CC ประชุมกบั VAAC 
เป็นรายไตรมาส เพื่อร่วมมอืกบัทํางานแกไ้ขปัญหา ขยายและเสรมิบรกิารดา้นการเขา้ถงึ และประสานงานกบัผูอ้อกเสยีงลงคะแนนทีทุ่พพลภาพ ขอ้มลู

เพิม่เตมิ เช่น วธิกีารเขา้ร่วมประชุม เขา้ร่วม และ/หรอืเขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการสามารถดูไดจ้าก LAVOTE.GOV    

บริการท่ีเขา้ถึงได้ ได้แก่ ISB, RAVBM, VBM และ BMD 

ISB, RAVBM, VBM และ BMD ของเทศมณฑลเป็นเครื่องมอืทีใ่หค้วามช่วยเหลอืในการเขา้ถงึและอํานวยความสะดวกเพิม่เตมิสาํหรบัผูล้งคะแนน

เสยีงทีม่คีวามทุพพลภาพ  เครื่องมอืเหลา่น้ีไดร้บัการออกแบบและปรบัใชเ้ป็นสว่นประกอบหลกัของโซลูชนั VSAP เครื่องมอืไดร้บัการออกแบบมาและปรบัใช้

โดยใชก้ระบวนการออกแบบเชงิความร่วมมอืทีค่ํานึงถงึมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง ซึง่ช่วยใหผู้ล้งคะแนนเสยีง องคก์รชุมชนพนักงานการเลอืกตัง้ เจา้หน้าทีก่าร

เลอืกตัง้ทอ้งถิน่ และผูเ้ชีย่วชาญไดม้สีว่นร่วมในหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลย ีการเขา้ถงึ และการรกัษาความปลอดภยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 

เครื่องมอืไดร้บัการทดสอบการใชง้านอยา่งเขม้ขน้ เพือ่รบัการใชง้านงา่ยและการเขา้ถงึ เครื่องมอืเหลา่น้ีออกแบบมาโดยคาํนึงถงึหลกัการ 14 ขอ้หลกั 

หลกัการเหล่านี้ ไดแ้ก่: 

1. Transparency (ความโปร่งใส) 

2. Ability to Provide Voting Options (ความสามารถในการให้

ตวัเลอืกการออกเสยีงลงคะแนน) 

3. Privacy (ความเป็นสว่นตวั) 

4. Ease of Use and Accessibility (การใชง้านงา่ยและการ

เขา้ถงึงา่ย) 

5. Trust (ความไวว้างใจ) 

6. Integrity (ความซื่อตรง) 

7. Security (ความมัน่คงปลอดภยั) 

8. Cost-effectiveness (คุม้คา่ใชจ่้าย) 

9. Scalability (ปรบัขนาดได)้ 

10. Flexibility (ยดืหยุ่น) 

11. Ease of Setup (จดัตัง้ง่าย) 

12. Minimal Power (ใชไ้ฟฟ้าน้อย) 

13. Minimal Programming (ตัง้โปรแกรมน้อย) 

14. Portability (พกพาได)้ 

 

คุณสามารถเขา้ถงึ ISB (ตวัอย่างบตัรลงคะแนนแบบปฏสิมัพนัธ)์ ไดผ่้านแอปพลเิคชนับนเวบ็ ทีอ่ยู่ในเวบ็ไซต์ของ RR/CC ISB ซึง่สามารถดูได ้19 
ภาษา สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยช่ีวยเหลอื และออกแบบมาใหใ้ชง้านและเขา้ใจไดง้า่ย ISB ช่วยใหผู้ใ้ชทํ้าเครื่องหมายลงในบตัรลงคะแนนตวัอย่าง

ได ้และสรา้งบตัร Poll Pass ทีส่ามารถพมิพห์รอืดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์มอืถอืได ้Poll Pass น้ีจะช่วยเพิม่ความรวดเรว็ในการลงคะแนนเสยีงทีศู่นย์

เลอืกตัง้ โดยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงสามารถถ่ายโอนตวัเลอืกบนตวัอยา่งบตัรลงคะแนนไปยงั BMD ไดอ้ย่างรวดเรว็ ตลอดจนสามารถยนืยนัหรอืแกไ้ขการ

เลอืกของตนเอง และเสรจ็สิน้กระบวนการลงคะแนนเสยีงบนบตัรลงคะแนนของตนเอง 
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BMD ทัง้หมดมคีุณสมบตักิารช่วยเหลอืการเขา้ถงึทีห่ลากหลาย ซึง่ช่วยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงสามารถปรบัแต่งประสบการณ์ตามความสามารถของตนได ้
BMD แต่ละจุดมพีืน้ทีเ่พยีงพอทีจ่ะรองรบัผูล้งคะแนนเสยีงบนวลีแชรห์รอืวอลค์เกอรช่์วยเดนิ หน้าจอสมัผสัสามารถปรบัแต่งไดส้าํหรบัผูล้งคะแนนเสยีงทีอ่ยู่

ในท่านัง่หรอืท่ายนื สาํหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถใชห้น้าจอสมัผสัหรอืมปัีญหาในการใชห้น้าจอสมัผสั BMD ยงัมปีุ่ มกดแบบตอบสนองการสมัผสั พรอ้มปุ่ มกดเพื่อ

เลื่อนไปมาบนบตัรลงคะแนน และทําการเลอืก และผูล้งคะแนนเสยีงยงัสามารถปรบัแต่งขนาดและสตีวัอกัษร และคอนทราสต์ของหน้าจอ BMD เพื่อความ

สะดวกในการอ่าน BMD แต่ละชุดยงัมชุีดหูฟังในตวัทีช่่วยใหผู้ล้งคะแนนสามารถฟังชื่อผูส้มคัรและตวัเลอืกต่างๆ บนบตัรลงคะแนนได ้และผูล้งคะแนนเสยีง

สามารถปรบัความเรว็และระดบัเสยีงได ้นอกจากน้ีในปี 2022 BMD ยงันําเสนอทัง้อนิเทอรเ์ฟซเสยีงและหน้าจอสมัผสัในภาษาต่างๆ 20 ภาษา 

ในขณะทีบ่ตัรลงคะแนนและซอง VBM ของเทศมณฑลไดร้บัการออกแบบมาใหใ้ชง้านงา่ย RR/CC กย็งัเสนอเครื่องมอื RAVBM ซึง่ผูล้งคะแนนเสยีง

สามารถใชเ้พื่อเขา้ถงึแอปพลเิคชนับนเวบ็ทีใ่นเวบ็ไซต์ของ RR/CC เพื่อดูบตัรลงคะแนนในรูปแบบทีส่ามารถอ่านไดจ้ากบนหน้าจอ ผูล้งคะแนนสามารถใช้

เทคโนโลย/ีอุปกรณ์ช่วยเหลอืในการอ่านและทําเครื่องหมายลงคะแนนของตน ผูล้งคะแนนจะตอ้งพมิพบ์ตัรลงคะแนนและสง่ทางไปรษณยีไ์ปที ่RR/CC 
หรอืส่งบตัรทีศู่นยเ์ลอืกตัง้หรอืใส่ลงในกลอ่งใส่บตัรลงคะแนนเสยีง  

ทางเลอืกการมาลงคะแนนเสยีงดว้ยตวัเองและ VBM จะช่วยใหป้ระสบการณ์การลงคะแนนเสยีงทีเ่ป็นอสิระ เป็นสว่นตวั และปลอดภยัสาํหรบัผูล้งคะแนน

เสยีงทุกคน 

ส่วนท่ี 2 – ศนูยเ์ลือกตัง้และตาํแหน่งกล่องใส่บตัรลงคะแนนเสียง 

VCA กําหนดใหม้ลฑลตอ้งตัง้ศูนยเ์ลอืกตัง้และหบีหย่อนบตัรลงคะแนนทีส่ะดวก ปลอดภยั และเขา้ถงึไดง้่าย โดยกําหนดหลกัเกณฑข์ัน้ต่ําสาํหรบัการเลอืก

สถานที ่จํานวนวนั และชัว่โมงทําการสาํหรบัทีต่ ัง้เหล่าน้ี มลฑลเป็นผูศ้กึษาและวเิคราะหอ์ย่างครอบคลมุเพื่อระบุทีต่ ัง้ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัผูล้งคะแนนเสยีงของ

มลฑล Los Angeles และเปิดตวัแคมเปญสื่อสารทีค่รอบคุลม เพื่อเตรยีมขอ้มลูของทีต่ ัง้ไวใ้หบ้รกิารแก่ผูล้งคะแนนเสยีง ทีต่ ัง้ของศูนยเ์ลอืกตัง้และหบี

หย่อนบตัรลงคะแนนจะดูไดก้่อนการเลอืกตัง้แต่ละรอบที ่LAVOTE.GOV ขอ้มลูสถานทีย่งัมกีารแบ่งปันกบัผูล้งคะแนนเสยีงผ่านการส่งไปรษณียต่์าง ๆ 

อกีดว้ย 

2-A ศนูยเ์ลอืกต ัง้ 
สถานท่ีศนูยเ์ลอืกตัง้ 

การพจิารณาสถานทีต่ัง้ของศูนยเ์ลอืกตัง้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดนัน้จําเป็นตอ้งใชก้ระบวนการทีข่บัเคลื่อนดว้ยขอ้มลูทีแ่ขง็แกรง่ ซึง่รวมขอ้กาํหนดของรฐัและทอ้งถิน่

เขา้กบัเงื่อนไขดา้นพืน้ทีแ่ละเศรษฐกจิและสงัคมในทอ้งถิน่ ในขณะทีค่าดคะเนพฤตกิรรมและรูปแบบพฤตกิรรมของมนุษย ์RR/CC อาศยักลยุทธท์ีค่รบครนั

ในการระบสุถานทีต่ัง้ของศูนยเ์ลอืกตัง้ทีเ่หมาะสมในอุดมคตสิาํหรบัชุมชนของตนเองทีม่ากเกนิกวา่เกณฑข์ัน้ต่ําของ VCA 

RR/CC ผสานรวมเกณฑ ์14 ขอ้ต่อไปน้ีในการพจิารณากําหนดสถานทีต่ัง้ของศูนยเ์ลอืกตัง้ในอุดมคต:ิ 

1. Geographically Isolated Communities (ชุมชนทีม่ทีีต่ ัง้แยกกนัทางภูมศิาสตร)์ 

2. Low-Income Communities (ชุมชนผูม้รีายไดน้้อย) 

3. Limited English Speaking and Language Minority Communities (ชุมชนทีพ่ดูภาษาองักฤษไดอ้ย่างจํากดัและชนกลุ่มน้อยทางภาษา) 

4. Low Vehicle Ownership Communities (ชุมชนทีเ่ป็นเจา้ของรถน้อย) 

5. Voter Residential Population Centers (ศูนยร์วมประชากรผูอ้ยู่อาศยัทีเ่ป็นผูล้งคะแนนเสยีง) 

6. Proximity to Employment Centers (พืน้ทีใ่กลเ้คยีงศูนยจ์ดัหางาน) 

7. Voters with Disabilities (ผูล้งคะแนนเสยีงทีม่คีวามทุพพลภาพ) 

8. Unregistered Eligible Voters (ผูม้สีทิธิอ์อกเสยีงทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีน) 

9. Low VBM Usage (การใชง้าน VBM ต่ํา) 

10. High Propensity Registered Voters (ผูล้งคะแนนเสยีงทีม่แีนวโน้มลงทะเบยีนสงู) 
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11. Emerging Voters (ผูล้งคะแนนเสยีงใหม)่ 

12. Transit Access (การเขา้ถงึระบบขนสง่) 

13. Traffic Congestion and Patterns (การจราจรตดิขดัและรูปแบบการจราจร) 

14. Publicly Accessible Parking (ที่จอดรถผูพ้กิารสาธารณะ) 

การประเมินสถานท่ี สาํหรบัเทศมณฑลลอสแอนเจลิส 

VCA กําหนดใหศู้นยเ์ลอืกตัง้ประมาณ 114 แห่งตอ้งเปิดทําการ 10 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ สาํหรบัการเลอืกตัง้ขัน้ตน้โดยตรงทัว่ทัง้รฐั (Statewide 
Direct Primary Election) ในวนัที ่7 มถุินายน 2022 อย่างไรกต็าม เป้าหมายของ RR/CC คอืการมศูีนยเ์ลอืกตัง้ 120 แห่ง นอกจากน้ี VCA 
ยงักาํหนดใหม้กีารเปิดศูนยเ์ลอืกตัง้อยา่งน้อย 568 แห่งในเทศมณฑลสามวนั กอ่นวนัเลอืกตัง้และรวมถงึวนัเลอืกตัง้ แต่เป้าหมายของ RR/CC คอื 640 
แห่ง 

เพื่อสรุปผลและยนืยนัศูนยเ์ลอืกตัง้ RR/CC ดําเนินการสาํรวจทีค่รอบคลมุทัว่ถงึสถานทีท่ีม่ศีกัยภาพต่างๆ เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืในการเขา้ถงึ และมไีฟฟ้า

และการเชื่อมต่อเครอืขา่ยทีเ่หมาะสม หลงัจากดําเนินการสาํรวจเสรจ็สิน้แลว้ RR/CC จะเดนิหน้าต่อไปยงัการสรปุการดาํเนินการผ่านการทําขอ้ตกลงการใช้

สถานทีท่ีม่กีารลงนาม ซึง่ระบวุนัที ่เวลา และการกาํหนดหอ้งภายในศูนยเ์ลอืกตัง้แต่ละแห่ง 

เวลาทาํการของศนูยเ์ลอืกตัง้ 

ศูนยเ์ลอืกตัง้จะเปิดเพิม่เตมิ 10 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ ซึง่จะใหผู้ล้งคะแนนเสยีงมเีวลาช่วงวนัหยุดสุดสปัดาหส์องช่วงทีจ่ะสามารถมาลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ณ 
ศูนยเ์ลอืกตัง้แห่งใดกไ็ด ้ศูนยเ์ลอืกตัง้จะเปิดทําการอยา่งน้อย 9 ชัว่โมงต่อวนั ใน 10 วนัแรกของช่วงเวลาลงคะแนนเสยีง และเวลา 7:00 น. ถงึ 20:00 
น. ในวนัเลอืกตัง้ 

2-B กลอ่งหยอ่นบตัรลงคะแนน  
สถานทีล่งคะแนนเสยีงมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อการเพิม่การเขา้ถงึไดส้าํหรบัผูล้งคะแนนเสยีง โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีช่นบท ผูเ้ดนิทางบ่อย และผูท้ี่

ทํางานนอกเขตเทศมณฑล ตามเกณฑข์อง VCA กล่องหย่อนบตัรลงคะแนนเสยีงจะตอ้งมคีวามปลอดภยั เขา้ถงึได ้และปิดลอ็ก อยู่ใกลก้บัเสน้ทางการขนส่ง

สาธารณะทีม่กีารจดัตัง้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ตอ้งเปิดกล่องหย่อนบตัรลงคะแนนในช่วงเวลาทําการปกตไิม่น้อยกว่า 29 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้และรวมวนั

เลอืกตัง้ นอกจากน้ีจะตอ้งมกีล่องหย่อนบตัรลงคะแนนอย่างน้อยหน่ึงกล่องทีเ่ขา้ถงึได ้ปลอดภยั และใชไ้ดอ้ยา่งน้อย 12 ชัว่โมงต่อวนั รวมเวลาทําการปกต ิ

คําแนะนําสาํหรบัตําแหน่งทีจ่ดัวางกล่องใสบ่ตัรลงคะแนนจะพจิารณาตามเกณฑข์อง VCA และการกระจายทางภูมศิาสตร ์เกณฑข์อง VCA กําหนดใหเ้ทศ

มณฑลตอ้งมกีล่องใส่บตัรลงคะแนนเสยีงอย่างน้อย 379 กล่อง สาํหรบัไพรมารโีหวตทัว่ทัง้รฐั (Statewide Direct Primary Election) ในวนัที ่
7 มถุินายน 2022 ปัจจุบนั RR/CC มกีล่องใสบ่ตัรลงคะแนนเสยีง 24 ชัว่โมงตดิตัง้ไวจํ้านวน 380 กลอ่งทัว่ทัง้เทศมณฑล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทัว่เทศมณฑลครัง้ทีแ่ลว้ จะมกีารตดิตัง้กล่องใส่บตัรลงคะแนนเพิม่อกี 20 กล่องรวมเป็น 400 กล่อง ก่อนไพรมารโีหวตทัว่เทศ

มณฑลในวนัที ่7 มถุินายน 2022 สถานทีต่ดิตัง้กล่องใสบ่ตัรลงคะแนนทีเ่พิม่มา กําลงัอยู่ในระหวา่งการประเมนิเพิม่เตมิในลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการ

ของศูนยเ์ลอืกตัง้ดงัทีก่ลา่วไวใ้นสว่น 2-B นอกจากน้ี ศูนยเ์ลอืกตัง้ทุกแห่งจะทําหน้าทีเ่ป็นสถานทีห่ย่อนบตัรลงคะแนนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 – แผนผงั อปุกรณ์ และบุคลากร ณ ศนูยเ์ลือกตัง้ 

3-A การขนสง่บคุลากรและบรกิารหลายภาษา 
รูปแบบของศูนยเ์ลอืกตัง้ของเทศมณฑลลอสแอนเจลสิไดร้บัการออกแบบมาเพื่อรองรบัการมสี่วนรว่มระดบัต่างๆ ทัว่ทัง้เทศมณฑล ทางเทศมณฑลจะจดัตัง้

ศูนยเ์ลอืกตัง้โดยมขีนาดต่างๆ โดยประมาณสามขนาด ไดแ้แก ่ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่(ดูตารางที ่3) ศูนยเ์ลอืกตัง้แต่ละแห่งจะมเีจา้หน้าที่

เลอืกตัง้ 5 ถงึ 27 คน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขนาดและจํานวนวนัทีเ่ปิดรบัการลงคะแนนเสยีง ทัง้น้ีอาจมกีารกําหนดเจา้หน้าทีท่ีพ่ดูไดส้องภาษา สงูสุดแปด (8) 
ภาษา เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นภาษาในพืน้ทีห่รอืใกลเ้คยีงกบัศูนยเ์ลอืกตัง้ 
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ตารางท่ี 3 เกณฑข์นาดศนูยเ์ลอืกตัง้ 

ขนาดศนูยเ์ลือกตัง้ จาํเป็นต้องใช้ตารางฟตุ รองรบั BMD 

เลก็ 1,775 – 3,274 15 - 20 

กลาง 3,275 – 4,499 25-30 

ใหญ ่ >4,500 35-45 

 

ต่อไปน้ีคอืบทบาทหน้าทีข่องเจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัการกําหนดของ RR/CC ณ ศูนยเ์ลอืกตัง้: 

• หวัหน้า – ดแูลกจิกรรมทัง้หมดทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ รวมถงึการเปิดและปิดศูนยเ์ลอืกตัง้ ตอบคําถาม/กรณปัีญหา และจดัส่งบตัรลงคะแนนไปยงัศูนย์

เชค็อนิ (CIC) ทุกวนั 
• ผู้ช่วยหวัหน้า – ช่วยเหลอืงานของหวัหน้าทุกอยา่ง และทําหน้าทีห่วัหน้าเมื่อหวัหน้าไม่อยู ่   
• ผู้ดแูลแถว – ทกัทายผูล้งคะแนนเสยีง ตอบคําถามทัว่ไป และพาพวกเขาไปยงัสถานีทีเ่หมาะสม (เช่น เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิ เจา้หน้าที ่VBM 

ฯลฯ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แถวมกีารดแูลอย่างเพยีงพอ โดยมกีารช่วยเหลอืและนําผูล้งคะแนนเสยีงเขา้สูก่ระบวนการ ISB และใหค้ําแนะนํา

เกีย่วกบัวธิใีช ้BMD ใหเ้อกสารแจกทีม่รีายชื่อศูนยเ์ลอืกตัง้ในบรเิวณใกลเ้คยีง เพื่อเป็นทางเลอืกสาํหรบัผูล้งคะแนนเสยีงในกรณีทีม่แีถวยาว

หรอืตอ้งรอนาน 
• เจ้าหน้าท่ีสถานี – แนะนําผูล้งคะแนนเสยีงใหท้ราบแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัโรคโควดิ-19 และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏบิตัติามแนวทาง

ทัง้หมดก่อนเขา้สู่ศูนยเ์ลอืกตัง้ 
• เจ้าหน้าท่ีเชค็อิน – เชค็อนิผูล้งคะแนนเสยีง ส่งมอบบตัรลงคะแนน และบอกทางไปยงัพืน้ทีล่งคะแนน  
• ผู้ดแูลพ้ืนท่ีลงคะแนนเสียง – นําทางผูล้งคะแนนเสยีงใหไ้ปยงั BMD ทีว่่าง แกไ้ขปัญหาพืน้ฐานของ BMD ตอบคําถามและประเดน็ปัญหา 

และช่วยเหลอืผูดู้แลแถวตามทีจํ่าเป็น 
• เจ้าหน้าท่ีเทคนิคสนับสนนุภาคสนาม – แกไ้ขปัญหาอุปกรณ์ทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ (เช่น BMD, ePollBook, เราเตอร ์ฯลฯ) ช่วยเหลอืในห่วง

โซ่การควบคุมหลกัฐานสาํหรบัอุปกรณ์การเลอืกตัง้ทัง้หมด บนัทกึเวลารอ ทีเ่กบ็บตัรลงคะแนน และอุบตักิารณ์ไปยงัระบบของ RR/CC   
• เจ้าหน้าท่ีดแูลผู้ไม่ลงทะเบียน/เจ้าหน้าท่ี VBM – ช่วยผูล้งคะแนนเสยีงทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีนและ CVR รบัซอง VBM จากผูล้งคะแนนเสยีง 

และแจกสตกิเกอร ์"I Voted" (ตําแหน่งตามดุลยพนิิจ) 
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3-B ความชว่ยเหลอื ณ ศนูยเ์ลอืกต ัง้ 

ศูนยเ์ลอืกตัง้ทุกแห่งในเทศมณฑลจะม ีBMDs ซึง่เป็นอุปกรณ์ลงคะแนนเสยีงทีช่่วยเหลอืการเขา้ถงึอย่างเตม็ที ่ซึง่ช่วยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงทุกคนในการทํา

เครื่องหมายบนบตัรลงคะแนนเสยีงของตนเองไดอ้ยา่งอสิระและเป็นสว่นตวั นอกจากนัน้เจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้ทุกคนจะไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการช่วยเหลอื

ผูล้งคะแนนเสยีงทีม่คีวามทุพพลภาพในทุกขัน้ตอนของกระบวนการลงคะแนนเสยีง ซึง่รวมถงึการฝึกอบรมทีมุ่ง่เน้นคณุสมบตัทิีม่ใีนอุปกรณ์ BMD ซึง่มี

ประโยชน์อยา่งมากต่อผูล้งคะแนนเสยีงทีม่คีวามทุพพลภาพ อุปกรณ์ช่วยเหลอืการเขา้ถงึเพิม่เตมิทีจ่ะมใีห ้ณ ศูนยเ์ลอืกตัง้ทุกแห่ง ไดแ้ก่ แว่นขยาย อุปกรณ์

บอกแนวลายมอืชื่อ ทีจ่บัปากกา ปากกาเพิม่ความชดัในการมองเหน็ และบรกิารลงคะแนนเสยีงขา้งทางเทา้ 

ศูนยเ์ลอืกตัง้ยงัเตรยีมการออกเสยีงลงคะแนนทีข่อบทางเทา้ไวอ้กีดว้ย บรกิารน้ีมเีจตนาไวส้าํหรบัผูล้งคะแนนเสยีงทีอ่าจเผชญิกบัช่วงเวลาทา้ทายในชวีติ

หรอืไม่สามารถเขา้สูศู่นยเ์ลอืกตัง้ได ้การออกเสยีงลงคะแนนทีข่อบทางเทา้ช่วยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงสามารถลงคะแนนเสยีงไดจ้ากยานพาหนะทีต่นสะดวก 

โดยการโทรตดิต่อหมายเลขโทรศพัทท์ีป่ระกาศไวอ้ย่างชดัเจนในบรเิวณทีก่ําหนดดา้นนอกศูนยเ์ลอืกตัง้ และใหเ้จา้หน้าทีก่ารเลอืกตัง้นําเอกสารการออกเสยีง

ลงคะแนนมาใหท้ีย่านพาหนะของผูล้งคะแนนเสยีง เพื่อใหพ้วกเขาไดทํ้าเครื่องหมายลงในบตัรลงคะแนนไดอ้ยา่งอสิระและเป็นสว่นตวั ผูล้งคะแนนเสยีงมี

ตวัเลอืก โดยอาจเลอืกใช ้ISB หรอืบตัรลงคะแนนทีเ่ป็นกระดาษกไ็ด ้

 3-C แผนผงัของศนูยเ์ลอืกต ัง้ 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 3-A ศูนยเ์ลอืกตัง้จะมขีนาดแตกต่างกนัหลายขนาด อย่างไรกต็าม ขึน้อยู่กบัลกัษณะผงัหอ้งและขอ้กําหนดต่างๆ ทีเ่ป็น

ลกัษณะเฉพาะของศูนยเ์ลอืกตัง้แต่ละแห่ง จํานวน BMD ในศูนยเ์ลอืกตัง้แต่ละแห่งอาจแตกต่างกนัไป ศูนยเ์ลอืกตัง้แต่ละแห่งจะไดร้บัแผนผงัการจดัวางผงั

เพื่อใหแ้น่ใจว่า BMD จะไดร้บัการจดัวางในลกัษณะทีจ่ะช่วยใหผู้ล้งคะแนนเสยีงสามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ยา่งเป็นสว่นตวัและเป็นอสิระได ้ผงัสถานที่

จะตอ้งคํานึงถงึความตอ้งการการเขา้ถงึของผูล้งคะแนนเสยีง และจะปรบัเปลีย่นตามรูปรา่งและขนาดของหอ้งทีแ่ตกต่างกนัในสถานทีแ่ต่ละแห่ง ต่อไปน้ีคอื

ตวัอย่างแผนผงัทีแ่สดงการจดัพืน้ทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ขนาดเลก็ 

ตวัอย่างแผนผงัศูนยเ์ลอืกตัง้
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ส่วนท่ี 4 – แผนรกัษาความปลอดภยัและแผนฉุกเฉิน 

4-A วธิกีารและมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยั 
การลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีด่าํเนินการทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ของเทศมณฑลจะเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัทีร่ฐักําหนด กระบวนการรกัษาความ

ปลอดภยัของ RR/CC ประมวลกฎหมายการเลอืกตัง้ของรฐั California และขัน้ตอนการใชร้ะบบลงคะแนนเสยีงของ California ซึง่รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง

การดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์ทัง้หมดทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ไดร้บัการผนึก จดัส่ง จดัเกบ็ และใชง้านโดยเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัเหล่าน้ี และมกีารบนัทกึ

เอกสารห่วงโซ่การควบคุมหลกัฐานสาํหรบัอุปกรณ์และการจดัการบตัรลงคะแนนทัง้หมด นอกจากน้ี ขัน้ตอนต่างๆ กําหนดใหม้เีจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้อยา่งน้อย

สองคนเมื่อสถานทีเ่ปิดทําการ 

4-B การสนบัสนุน ณ ศนูยเ์ลอืกต ัง้ 
เจา้หน้าทีทุ่กคน รวมถงึผูท้ีทํ่างานทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ และเจา้หน้าทีส่นับสนุนดา้นเทคนิคและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ จะเขา้ร่วมการฝึกอบรมอย่างเขม้ขน้

เกีย่วกบัการทํางานของอุปกรณ์ลงคะแนนเสยีง การจดัตัง้ศูนยเ์ลอืกตัง้ การช่วยเหลอืและจดัการผูล้งคะแนนเสยีง การรกัษาความปลอดภยัใหอุ้ปกรณ์ที่

ละเอยีดอ่อน และขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในกรณีฉุกเฉิน 

หวัหน้าศูนยเ์ลอืกตัง้และช่างเทคนิคสนับสนุนภาคสนาม (FST) ทุกคนจะไดร้บัสมารท์โฟนเพื่อตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้เมือ่จําเป็น สมารถโฟนเป็นอุปกรณ์

รุ่นทีท่นทาน เชื่อถอืได ้และไม่แตกสลาย ซึง่ออกแบบมาสาํหรบัสภาวะการใชง้านสุดขัว้ง อุปกรณ์เหลา่นี้จะช่วยใหห้วัหน้าศูนยแ์ละ FST สามารถสื่อสารกนั

ไดอ้ย่างรวดเรว็ และช่วยให ้RR/CC สามารถอปัเดตขอ้มลูและส่งขอ้ความไปยงัศูนยเ์ลอืกตัง้ทุกแห่งไดพ้รอ้มกนั นอกจากน้ียงัมมีาตรการรกัษาความ

ปลอดภยัเพื่อใหแ้น่ใจวา่ RR/CC จะสามารถปิดเครื่องจากระยะไกล เปลีย่นการกําหนดค่าของสมารท์โฟน และลอ็คเครื่องไดใ้นกรณีทีส่ญูหายหรอืถูกขโมย

ไป 

RR/CC จะมคีอลเซน็เตอรท์ีไ่ดร้บัการฝึกอบรมพรอ้มเจา้หน้าที ่ซึง่พรอ้มใหค้วามช่วยเหลอืแกไ้ขปัญหาใหผู้ต้ดิต่อ เจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้และเจา้หน้าทีส่นับสนุน

ดา้นเทคนิคและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทุกคนจะไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัขัน้ตอนกรณีฉุกเฉนิ และจะไดร้บัคูม่อืฝึกอบรมการดําเนินงานของศูนยเ์ลอืกตัง้

และการจดัการผูล้งคะแนนเสยีงในกรณีฉุกเฉิน  

4-C ความปลอดภยัทางไซเบอร ์

การรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละการรกัษาความสมบูรณ์ของการเลอืกตัง้เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัยิง่ยวดของ RR/CC ทมีเทคโนโลยสีารสนเทศของ 
RR/CC ไดนํ้าเอากรอบงานการกาํกบัดแูล ความเสีย่ง และการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด (GRC Framework) มาปรบัใช ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ

มาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด เพิม่เตมิจากการยกระดบัการเตบิโตของ RR/CC ทาง RR/CC มกีารกําหนดการดําเนินงานเพื่อการรกัษา

ความปลอดภยัทางเครอืขา่ย และมกีารเฝ้าตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองเชงิรุกต่อเหตุการณ์ทีน่่าสงสยัหรอืประสงคร์า้ย นอกจากน้ี ePollbook 
ยงัมกีารจดัการจากสว่นกลาง และอยู่ในรายการทีอ่นุญาตบนเราเตอร ์การเชื่อมต่อจะไดร้บัการเขา้รหสัลบัเพื่อบงัคบัการเขา้รหสัลบัขอ้มลูทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน 
ขอ้มลูทีม่กีารเคลื่อนที ่และขอ้มลูระหว่างการส่ง และคยีท์ีใ่ชร้ว่มกนั (shared keys) จะมกีารเปลีย่นใหม่ทุกครัง้ทีม่กีารเลอืกตัง้ และประการสุดทา้ยคอื มี

การจดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิารความปลอดภยั (SOC) เป็นการเฉพาะสาํหรบัการเลอืกตัง้ เพื่อการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองเชงิรกุต่อเหตุการณ์ทีน่่า

สงสยัหรอืประสงคร์า้ย 

4-D แผนกรณีฉุกเฉนิ 

RR/CC มแีผนฉุกเฉนิทีแ่ขง็แกรง่สาํหรบัการแกไ้ขเหตุชะงกังนัทีศู่นยเ์ลอืกตัง้ โดยทัว่ไปถา้หากศูนยเ์ลอืกตัง้แห่งหน่ึงมกีารหยุดชะงกัทีส่าํคญั RR/CC จะ

จดัตัง้ศูนยเ์ลอืกตัง้สนามขึน้ในทนัท ีศูนยเ์ลอืกตัง้สนามน้ีจะมเีจา้หน้าทีแ่ละอุปกรณ์ทัง้หมดทีจํ่าเป็นในการจดัตัง้ ePollbook และ BMD ขณะทีจ่ดัตัง้

ศูนยเ์ลอืกตัง้สนาม เจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้จะนําทางผูล้งคะแนนเสยีงไปยงัศูนยเ์ลอืกตัง้ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง  

หากเหมาะสม RR/CC จะแจง้หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย สาํนักงานเลขาธกิารรฐั และใหข้อ้มลูกบัสื่อเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูล้งคะแนนเสยีงจะไดร้บัแจง้ใหท้ราบ

ขอ้มลู หากมภียัธรรมชาตหิรอืสิง่รบกวนอื่น ๆ ทีส่่งผลกระทบต่อศูนยเ์ลอืกตัง้หรอืกล่องใส่บตัรลงคะแนนเสยีง จะมกีารประกาศแจง้ ป้าย และเจา้หน้าที่

เพิม่เตมิ เพื่อนําทางผูล้งคะแนนไปยงัสถานทีท่ดแทน  
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หากกจิกรรมทีศู่นยเ์ลอืกตัง้หยุดลงทัง้หมดในช่วงเวลาลงคะแนนเสยีง เจา้หน้าทีเ่ลอืกตัง้จะรกัษาความปลอดภยัอุปกรณ์ลงคะแนนเสยีงของศูนยเ์ลอืกตัง้ทนัท ี
และรบัผดิชอบสื่อการลงคะแนนเสยีงทัง้หมดตามประมวลกฎหมายการเลอืกตัง้รฐั California และแนวทางการผลติและดําเนินการบตัรลงคะแนน ทาง 
RR/CC จะพยายามเปิดศูนยเ์ลอืกตัง้ทดแทน และเผยแพร่ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงดงักลา่วสูส่าธารณะอยา่งกวา้งขวาง 

ส่วนท่ี 5 – ก้าวต่อไป 

ระบบการเลอืกตัง้ของเทศมณฑลลอสแอนเจลสิยงัคงมกีารเตบิโตต่อไปและมคีวามหลากหลายมากขึน้ ชุมชนทีร่ะบบทํางานกม็กีารเปลีย่นแปลงไปอย่าง

ต่อเน่ือง มกีารพึง่พาเทคโนโลยมีากขึน้ และใหค้วามสาํคญักบัความสะดวกสบาย RR/CC จะยงัคงรกัษาความคล่องตวั ความยดืหยุ่น และการตอบสนองที่

รวดเรว็ โดยมกีารปรบัเปลีย่นแผนตามความจําเป็นเพื่อใหบ้รกิารผูล้งคะแนนเสยีงของเทศมณฑลใหด้ทีีส่ดุ  
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