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แผนการบริหารการเลือกตัง้
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ภาพรวม

• บทน ำ
• พระรำชบัญญัติทำงเลือกของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ (VCA)
• กำรน ำ VCA ไปใชูในมณฑล LA
• กำรใหูควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตัง้
• ศ้นย์เลือกตัง้และสถำนท่ีตัง้กล่องหย่อนบัตรลงคะแนน
• ผังศ้นย์เลือกตัง้ อุปกรณ์ และเจูำหนูำที่
• แผนกำรรักษำควำมปลอดภัยและรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
• ในอนำคต
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พระราชบัญญัติทางเลือกของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ (VCA)

VCA ใหูกรอบกำรท ำงำนพื้นฐำนส ำหรับเขตต่ำง ๆ 
เพื่อเสนอทำงเลือกเพิ่มเติมแก่ผู้มีสิทธิเลือกตัง้โดย
ท ำใหูมีควำมยืดหยุ่นและควำมสะดวกมำกขึ้น

องค์ประกอบหลักของโมเดล VCA ไดูแก:่
• ตัวเลือกในกำรลงคะแนนเสียงดูวยตนเองที่
ยืดหยุ่น

• กำรบริกำรและควำมช่วยเหลือที่จัดเตรียมไวู
ใหูที่ศ้นย์เลือกตัง้ที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

• บริกำรกำรเลือกตัง้ทำงไปรษณีย์ (VBM) ที่
ขยำยกวูำงขึ้น
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การใหูความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยงัผู้มีสทิธิเลือกตัง้

วำงแผนไปเลือกตัง้
• มณฑล LA จะรณรงค์ใหูควำมรู้และเผยแพร่

ประชำสัมพนัธ์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตัง้แบบ
"รอบทิศทำง" อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อกระตูนุใหูผู้มี
สิทธิเลือกตัง้วำงแผนไปเลือกตัง้

• กำรรณรงค์น้ีจะสื่อสำรกับผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ดูวยภำษำแม่และบนแพลตฟอร์มที่พวกเขำ
เสพข่ำวสำรหรือควำมบนัเทิง
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การใหูความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยงัผู้มีสทิธิเลือกตัง้

กำรส่งสำรรณรงค์
• ใหูควำมรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตัง้เกี่ยวกับสิทธิในกำร

ออกเสียง กำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ทำงเลือก
ในกำรลงคะแนนที่ปลอดภัย และกำรหำแหล่งขูอม้ล
ที่เชื่อถือไดู

• เขูำใจและตอบสนองไดูง่ำยแมูจะมีระดับกำรรู้
หนังสือและกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน

• แปลเน้ือหำเป็นภำษำต่ำง ๆ ที่เขูำใจถึงค่ำนิยมทำง
วัฒนธรรม ควำมหลำกหลำยทำงภำษำ และบรรทัด
ฐำนของประชำกรหลักไดูดีกว่ำมำกถึง 18 ภำษำ
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การใหูความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยงัผู้มีสทิธิเลือกตัง้

ช่องทำงกำรสื่อสำร
• สื่อวิทยุโทรทัศน์
• สื่อสิ่งพิมพ์
• สื่อดิจิทัล
• สื่อสังคมออนไลน์
• กำรท ำกำรตลำดผ่ำนอีเมล
• สื่อนอกบูำน
• บริษทัแชร์รถ/บริษทัขนส่ง
• อินฟล้เอนเซอร์และผู้ส่งสำรท่ีเชื่อถือไดู
• กำรส่งไปรษณีย์โดยตรง
• LAVOTE.GOV
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การใหูความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยงัผู้มีสทิธิเลือกตัง้

กำรมีส่วนร่วมในชุมชนและสื่อชำติพันธ์ุในทูองถิ่น
• มณฑล LA จะเขูำร่วมและยกระดับพันธมิตรในชุมชน คณะกรรมกำรสนับสนุน และ

หน่วยงำนรัฐบำลทูองถิ่นในกำรขยำยและสะทูอนสำรรณรงค์และสื่อสรูำงสรรค์อยำ่ง
ต่อเน่ืองสอดคลูองตำมระยะเวลำและกลยทุธ์ของกำรรณรงค์

• มณฑล LA จะร่วมมือกับเครือข่ำยสื่อชำติพันธ์ุในทูองถิ่นและช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำง
ต่อเน่ืองเพื่อท ำใหูมัน่ใจว่ำมีกำรใหูควำมรู้และกำรตระหนักรู้ของผู้มีสิทธิเลอืกตัง้ที่พ้ด
ภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษเป็นหลัก

• จะมีกำรน ำชุดเครื่องมือดิจิทัลมำใชูอย่ำงต่อเน่ืองและพรูอมใหูบริกำร (ใน 19 ภำษำ) แก่
พันธมิตรทุกรำยที่ตูองกำรใหูควำมรูแ้ก่ผูม้ีสิทธิเลอืกตัง้และชุมชน
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ศ้นย์เลือกตัง้และสถานที่ตัง้กล่องหย่อนบัตรลงคะแนน

ศ้นย์เลือกตัง้
• ต ำแหน่งที่ตัง้ศ้นย์เลือกตัง้

o RR/CC รวมใชูเกณฑ์ 14 ขูอในกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งที่ตัง้ของศ้นย์เลือกตัง้ที่เหมำะสม

• กำรประเมินอำคำรสถำนที่ส ำหรับมณฑล Los Angeles
o RR/CC ด ำเนินกำรส ำรวจสถำนที่ที่มีศักยภำพแต่ละ

แห่งอย่ำงครอบคลุมทัว่ถึง เพื่อใหูแน่ใจว่ำสำมำรถ
เขูำถึงไดูง่ำย มีน ้ ำมีไฟเรียบรูอย และสำมำรถเชื่อมต่อ
เครือข่ำยไดู

• เวลำท ำกำรของศ้นย์เลือกตัง้
o เปิด 10 วันก่อนวันเลือกตัง้ โดยเปิดอย่ำงนูอย 9 ชัว่โมง
o วันเลือกตัง้ เปิด 7:00 - 20:00 น.

มณฑล 
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ศ้นย์เลือกตัง้และสถานที่ตัง้กล่องหย่อนบัตรลงคะแนน

กล่องหย่อนบตัรลงคะแนน

• ตำม VCA กล่องหย่อนบัตรลงคะแนนจะตูอง:
o ปลอดภัย เขูำถึงไดูง่ำย และตัง้อย่้ใกลูเสูนทำง

กำรขนส่งสำธำรณะมำกที่สุด
o เปิดในช่วงเวลำท ำกำรปกติไม่นูอยกว่ำ 29 วนั

ก่อนวันเลือกตัง้และรวมวันเลือกตัง้ดูวย
o ตูองมีกล่องหย่อนบัตรลงคะแนนอย่ำงนูอยหน่ึง

กล่องในช่วงเวลำอย่ำงนูอย 12 ชัว่โมงต่อวนั 
รวมเวลำท ำกำรปกติดูวย

การดัดแปลงกล่องลงคะแนนถือ
เป็นความผิดทางอาญา

(รหัสการเลือกตัง้ของรัฐ CA คือ 15800)

หำกกล่องน้ีเต็ม เสียหำย หรือมีขูอสงสัยประกำรใด โปรดติดต่อเรำ
ท่ี 1-800-515-2668 เลือก 2

กล่องลงคะแนนเสียงนีจ้ะปิดเวลา 20:00 น. 
ของวันเลือกตัง้

จะไม่มีกำรรับบัตรลงคะแนนหลังเวลำ 20:00 น. ของวันเลือกตัง้ 
เวูนแต่ว่ำมีผู้มีสิทธิเลือกตัง้รอลงคะแนนอย่้ในแถว หรือมีค ำสัง่ศำล

ใหูขยำยเวลำปิดกำรเลอืกตัง้

ค าเตือน:

หูามหาเสียงเลือกตัง้และ/หรือทุจริตในกระบวนการ
ลงคะแนน!

ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและ/หรือจ ำคุก

เพื่อด้ขูอม้ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขูอหำูมในกำรหำเสียงเลอืกตัง้และกำร
กระท ำที่ก่อใหูเกิดกำรทุจริตในกระบวนกำรลงคะแนน โปรดเยี่ยม

ชมเว็บไซต์ของเรำที่ LAVOTE.GOV

ไม่จ าเป็นตอูงติดดวงตราไปรษณียากร
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ผังศ้นย์เลือกตัง้ อุปกรณ์
และเจูาหนูาที่

ก ำลังเจูำหนูำที่และกำรบริกำรหลำยภำษำ

• ศูนย์เลือกตั�งแต่ละแห่งจะมีเจ้าหน้าที�ดูแลการเลือกตั�ง 5 ถึง 27 คน
ทั�งนี�ขึ �นอยุ่กับขนาดและจํานวนวนัที�เปิดให้บรกิาร

• มีล่ามแปลสองภาษาสูงสุดถึงแปด (8)
คนในศูนย์เลือกตั�งหรอือยุ่ ใกลูกับศูนย์เลือกตั�ง

• ระบุบทบาทคนงานเลือกตั�งที�ศูนย์เลือกตั�ง

• หัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยหัวหน้า ผู้ตรวจสอบแถว เจ้าหน้าที�ประจําจุด
o เจ้าหน้าที�รบัลงทะเบียน ผู้ตรวจสอบพื�นที�ลงคะแนน ช่างเทคนิค

สนับสนุนภาคสนาม เจ้าหน้าที�ชั�วคราว/VBM
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ผังหน่วยเลือกตัง้ อุปกรณ์

และเจูาหนูาที่

กำรเขูำถึงศ้นย์เลือกตัง้ไดูง่ำย

• ศ้นย์เลือกตัง้ทุกแห่งจะมีเครื่อง BMD ซึ่งเป็น

เครื่องส ำหรับใชลูงคะแนนเสียงทีทุ่กคน

สำมำรถเขูำถึงไดู

• เจูำหนูำที่ด้แลกำรเลือกตัง้ทุกคนจะไดูรับกำร

ฝึกอบรมเพื่อคอยชว่ยเหลือผู้มีสิทธิเลือกตัง้ที่

มีควำมทุพพลภำพ

• มีอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรเขูำถึงที่ศ้นย์เลือกตัง้
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ผังหน่วยเลือกตัง้ อุปกรณ์

และเจูาหนูาที่

ผังศ้นย์เลือกตัง้

• มณฑลจะจัดใหูมีศ้นย์เลือกตัง้ไวูใหูบรกิำรสำมขนำด

ขนาดเล็ก 1,775 – 3,274 ตารางฟุต มี BMD 15 – 20 เครื่อง

ขนาดกลาง 3,275 – 4,499 ตารางฟุต มี BMD 25 – 30 เครื่อง

ขนาดใหญ่ >4,500 ตารางฟุต มี BMD 35 – 45 เครื่อง
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แผนการรักษาความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

วิธีกำรและมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัย

• กำรลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ด ำเนินกำรในศ้นย์
เลือกตัง้จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยที่รัฐก ำหนด กระบวนกำรรกัษำควำม
ปลอดภัยของ RR/CC ประมวลกฎหมำยกำร
เลือกตัง้รัฐ California และระเบียบวธิีกำรใชู
ระบบลงคะแนนเสียงของรฐั California
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แผนการรักษาความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

กำรสนับสนุนศ้นย์เลือกตัง้

• เจูำหนูำที่ทุกรำย ซึ่งรวมถึงเจำูหนูำที่ที่ปฏิบัติงำนภำยในศ้นย์เลือกตัง้

และผู้ใหูกำรสนับสนุนดูำนเทคนิคและกำรปฏิบัตติำมขูอก ำหนด จะเขูำ

ร่วมกำรฝึกอบรมที่ครอบคลุมในหัวขูอตอ่ไปน้ี:
o กำรท ำงำนของเครื่องลงคะแนน
o กำรตัง้ศ้นย์เลือกตัง้
o กำรช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 
o กำรด้แลอุปกรณ์ที่มีควำมเปรำะบำงเป็นพิเศษ
o ระเบียบวิธีท่ีเหมำะสมในกรณีฉุกเฉิน
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แผนการรักษาความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์

• ทีมงานไอทีของ RR/CC ได้นํากรอบการกํากับดูแล
ความเสี�ยง และการปฏิบัติตามข้อกําหนด (GRC) มาใช้

• RR/CC มีการรกัษาความปลอดภัยเครอืข่ายและจะทํา
การตรวจติดตามอย่างต่อเนื�อง

• มีการจัดการและกําหนดรายชื�อใน ePollbooks บนเรา
เตอรจ์ากสว่นกลาง

• มีการจัดตั�งศูนย์ปฏิบัติการรกัษาความปลอดภัย (SOC)
ขึ�นเฉพาะสาํหรบัการเลือกตั�ง
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แผนการรักษาความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

แผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

• RR/CC มีแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินท่ีเขูมงวดเพื่อ

แกูไขปัญหำใดที่จะเกิดขึ้นที่ศ้นย์เลือกตัง้

o กำรจัดตัง้ศ้นย์เลือกตัง้เคลื่อนที่

o แจูงผู้บังคับใชูกฎหมำยและส ำนักงำนเลขำธิกำรแห่งรัฐ

(ตำมควำมเหมำะสม)

o อัปเดตขูอม้ลทำงสื่อเพื่อใหูผู้มีสิทธิเลือกตัง้รับทรำบ

ข่ำวสำรอย่้เสมอ

o จัดท ำปูำยและมีเจูำหนูำที่น ำทำงผู้มีสิทธิเลือกตัง้ไปยัง

หน่วยเลือกตัง้อื่น
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ในอนาคต

• เขตเลือกตัง้ของมณฑล Los Angeles จะ

เติบโตและกระจำยตำมจดุต่ำง ๆ ใหูมำกขึ้น

• RR/CC จะคงควำมคล่องตวั ตอบสนอง

โปร่งใส และใชูแนวทำงที่ค ำนึงถึงผู้มีสิทธิ

เลือกตัง้เป็นศ้นย์กลำงและเป็นที่เปิดเผยต่อ

สำธำรณะต่อไป เพื่อตอบสนองควำมตูองกำร

ของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในมณฑลอย่ำงดีที่สุด




