
คณะกรรมการก าหนดเขตใหม ่(CRC) ของเทศมณฑลลอสแอนเจลสิ
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วธิกีารก าหนดเขตใหมข่องเทศมณฑลลอสแอนเจลสิ

วธิเีดมิ

▪ คณะกรรมการบรหิารเทศมณฑลลอสแอนเจลสิ
แตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดเสน้แบง่เขตใหม ่
(BRC) ทีม่หีนา้ทีใ่หค้ าปรกึษาเทา่นัน้ขึน้มาชดุหนึง่ 
เพือ่ศกึษาขอ้เสนอเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงเสน้
แบง่เขต

▪ คณะกรรมการบรหิารเทศมณฑลลอสแอนเจลสิ
สามารถท าการแกไ้ขเสน้แบง่เขตได ้กอ่นทีจ่ะน า
เสน้แบง่เขตใหมท่ีอ่นุมัตนัิน้ไปใช ้

วธิใีหมต่ามรา่งกฎหมาย SB 2016 ของ
แคลฟิอรเ์นยี

▪ จัดตัง้คณะกรรมการก าหนดเขตใหมข่ึน้ เพือ่
ลากเสน้แบง่เขตการปกครอง 5 เขต ส าหรับ 10 
ปีขา้งหนา้

▪ ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ านาจของคณะกรรมการบรหิาร
เทศมณฑล

▪ เป็นตัวแทนแสดงถงึความหลากหลายของคนใน
เทศมณฑลอยา่งเหมาะสม
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5 เขตการปกครอง 
ทีล่ากเสน้แบง่เขตใหม่



คา่นยิมของเรา

ภาระรบัผดิชอบ: เรามภีาระรับผดิชอบตอ่กระบวนการดงักลา่วและตอ่กนัและกนั ในการรับใชผู้ม้ ี
สทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนนทกุคนในเทศมณฑลลอสแอนเจลสิ

ความโปรง่ใส: เรามุง่มั่นทีจ่ะกระท าการอยา่งเปิดเผยในทกุ ๆ ดา้นของการก าหนดเขตใหม่

ความเป็นกลาง: เราระมัดระวัง ตัง้ใจ เป็นธรรม และไมล่ าเอยีง และจะตอ่ตา้นอยา่งจรงิจังตอ่อ านาจ
ครอบง าทีผ่ดิคลองธรรม ในการด าเนนิการก าหนดเสน้แบง่เขตการปกครองดว้ยความชอบธรรม

การมคีณุธรรม: เรามคีวามซือ่สตัย ์เปิดเผย มจีรยิธรรม มหีลกัการ ใหเ้กยีรต ิและเป็นมอือาชพี

การมสีว่นรว่มและความเทีย่งธรรม: เราพยายามสรา้งและสง่เสรมิความรูส้กึเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่
อยา่งแทจ้รงิ และขจัดอปุสรรคตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการเขา้ถงึสาธารณชนอยา่งเต็มที่ การให ้
สาธารณชนมสีว่นรว่มดว้ย และการขอรับค าตชิมจากสาธารณชน ดว้ยความแน่วแน่ ตัง้ใจ และมี
ประสทิธผิล
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เพราะเหตใุดการก าหนดเขตใหมจ่งึมคีวามส าคญั
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▪ ในระดบัทอ้งถิน่ การก าหนดเขตใหมแ่ละการลากเสน้
แบง่เขตใหมเ่ป็นระยะ ๆ มคีวามส าคญั เพือ่:

▪ ปรับประชากรในเขตใหม้คีวามสมดลุอกีครัง้

▪ ท าใหแ้น่ใจวา่คณะกรรมการบรหิารเทศมณฑล
เป็นตวัแทนประชากรทีห่ลากหลายของเทศ
มณฑลอยา่งแทจ้รงิ

▪ จัดเขตตา่ง ๆ ใหม้จี านวนประชากรพอ ๆ กนั

▪ ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกผูบ้รหิารทีค่ณุตอ้งการ

▪ ท าใหค้ณุสามารถเลอืกผูบ้รหิารทีค่ณุตอ้งการได ้



เพราะเหตใุดการก าหนด
เขตใหมจ่งึมคีวามส าคญั

▪ คณะกรรมการบรหิารควรตระหนักถงึความ
ตอ้งการและความจ าเป็นของผูอ้าศยัในเทศ
มณฑล:

▪ นโยบายสาธารณะเพือ่ท าใหช้วีติของผู ้
อาศยัในเทศมณฑลดขีึน้

▪ บรกิารทีจั่ดหาให ้และทรัพยากรใน
ชมุชนของคณุ

▪ ศนูยส์าธารณสขุและการแพทย์

▪ บรกิารสงัคมสงเคราะห์

▪ นายอ าเภอ

▪ บรกิารเทศบาลแกพ่ืน้ทีน่อกเขต
เทศบาล และเมอืงทีท่ าสญัญารับ
บรกิารเทศบาล

▪ …และบรกิารสาธารณะอืน่ ๆ 
มากมาย
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ตวัเลขประเมนิประชากรสหรฐัฯ 
ตามส ามะโน, 1 กรกฎาคม 2019,
(V2019)

10,039,107
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เทศมณฑลในสหรฐัฯ ทีม่ ี
ประชากรมากทีส่ดุ: 10 ลา้นคน 
ซึง่คดิเป็น 25% ของประชากร
ท ัง้หมดในรฐัแคลฟิอรเ์นยี

หนึง่ในเทศมณฑลทีม่คีวาม
หลากหลายทางชาตพินัธุม์าก
ทีส่ดุในสหรฐัฯ

88 เมอืง และพืน้ทีน่อกเขต
เทศบาลกวา่ 100 พืน้ที่

เมอืงลอสแอนเจลสิเป็นเมอืงทีม่ ี
ประชากรมากทีส่ดุเป็นอนัดบั 2
โดยมปีระชากร 4 ลา้นคน

เทศมณฑลลอสแอนเจลสิจะยงัคง
มเีขตการปกครอง 5 เขตตอ่ไป 
(การเปลีย่นแปลงใด ๆ จะตอ้งไดรั้บ
อนุมัตจิากผูอ้อกเสยีงลงคะแนน)

เขตการปกครองปัจจบุนั



จะลากเสน้แบง่เขตตรงจดุใด
รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ประมวลกฎหมายของสหรัฐฯ หวัขอ้ที ่52 มาตรา 10301, ประมวล
กฎหมายการเลอืกตัง้ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี มาตรา 21534
▪ ก าหนดจ านวนประชากรทีพ่อ ๆ กนั

▪ ทกุ 10 ปี จะตอ้งมกีารก าหนดเสน้แบง่เขตใหม ่เพือ่ท าใหแ้ตล่ะเขตมขีนาดทีเ่ทา่
เทยีมกนัอกีคร ัง้

▪ อาศยัขอ้มลูส ามะโนของสหรฐัฯ ปี 2020
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ก าหนดอนาคต
ของคณุ 
เริม่ตน้ทีน่ี่>



ตวัอยา่งทีแ่สดงให้
เห็นวา่การก าหนด
เขตใหมจ่ะลดิรอน
สทิธิก์ารออกเสยีง
ลงคะแนนของชน
กลุม่นอ้ยอยา่งไร

ชนกลุม่นอ้ยมจี านวนเพยีง
¼ เทา่น ัน้ในท ัง้ 4 เขต
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ใหโ้อกาสแกก่ลุม่เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุต์า่ง ๆ



ตวัอยา่งทีแ่สดงให้
เห็นวา่การก าหนด
เขตใหมจ่ะท าให้
ชุมชนตา่ง ๆ สามารถ
เลอืกผูส้มคัรรบั
เลอืกต ัง้คนทีต่น
ตอ้งการไดอ้ยา่งไร
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ชนกลุม่นอ้ยมจี านวน 
¾ ของเขตนี้



จะลากเสน้แบง่เขตตรงจดุใด

▪ พืน้ทีท่กุสว่นของเขตมคีวามเชือ่มตอ่
กนั (ความประชดิกนัทางภมูศิาสตร)์

▪ ไมเ่ลีย่งประชากรใกลเ้คยีง ในการ
ลากเสน้แบง่เขต (ความกะทดัรดั)

▪ คงความสมบรูณ์ทางภมูศิาสตรข์อง
เมอืง ยา่น และชุมชนทีม่คีวามสนใจ
รว่มกนั
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ชมุชนทีม่คีวามสนใจรว่มกนัคอืประชากรทีอ่ยูต่ดิกนั ซึง่มคีวามสนใจรว่มกนัดา้นสงัคมและ
เศรษฐกจิ และควรอยูใ่นเขตเดยีวกนั เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเป็นตวัแทนอยา่งมปีระสทิธผิลและ
เป็นธรรม ชมุชนทีม่คีวามสนใจรว่มกนัรวมถงึความสมัพันธก์บัพรรคการเมอืง ผูด้ ารงต าแหน่งทาง
การเมอืง หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ทางการเมอืง

ไมเ่ชือ่มตอ่กนั เชือ่มตอ่กนั

กะทดัรดั เบีย้ว กระจาย



จะลากเสน้แบง่เขตตรงจดุใด

หลกีเลีย่งความล าเอยีงถอืพรรคถอืพวก 
– จดุทีค่ณุลากเสน้แบง่เขตมี
ความส าคญั
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50 เขตเลอืกต ัง้
60% สเีหลอืง
40% สเีขยีว

5 เขต
5 สเีหลอืง
0 สเีขยีว

5 เขต
3 สเีขยีว
2 สเีหลอืง



สิง่ทีค่ณุ
สามารถท าได้

▪ ลงทะเบยีนและเขา้รว่มในการก าหนดเขตใหม:่ 
https://redistricting.lacounty.gov

▪ สนบัสนุนใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม

▪ รว่มมอืกบัชุมชนทีม่คีวามสนใจรว่มกนั ทีก่ระจกุ
รวมตวักนัทางภมูศิาสตร์

▪ รว่มมอืกบัผูอ้าศยัในชมุชนและองคก์รอืน่ ๆ เพือ่สง่
แผนทีก่ารก าหนดเขตใหมท่ีต่อ้งการเสนอให ้CRC 
พจิารณา

▪ เทศมณฑลลอสแอนเจลสิก าลงัจัดหา
ซอฟตแ์วรก์ารท าแผนทีใ่หส้าธารณชนใชไ้ดฟ้รี
ในชว่งฤดรูอ้นนี้

https://redistricting.lacounty.gov/


กรรมการของเรา
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ประธานรว่ม Daniel Mayeda

ประธานรว่ม Carolyn Williams

กรรมการ Jean Franklin

กรรมการ David Holtzman

กรรมการ Mary Kenney

กรรมการ Mark Mendoza

กรรมการ Apolonio Morales

กรรมการ Nelson Obregon

กรรมการ Priscilla Orpinela-Segura

กรรมการ Hailes Soto

กรรมการ Saira Soto

กรรมการ Brian Stecher

กรรมการ John Vento

กรรมการ Doreena Wong
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ลงทะเบยีน: https://redistricting.lacounty.gov

เขา้รว่มการประชมุและประชาพจิารณ์ของ CRC ทางออนไลน:์

https://us02web.zoom.us/j/82726060927

ฟัง โดยการโทรศพัทถ์งึ:

(669) 900-9128, ป้อน: 827 2606 0927#

ชมการประชมุและประชาพจิารณ์ของ CRC ทาง YouTube:

https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/

สง่ขอ้คดิเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรทาง: 

https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/

ทางไปรษณีย:์ Los Angeles County CRC, P.O. Box 56447, Sherman 
Oaks, CA 91413

https://redistricting.lacounty.gov/
https://us02web.zoom.us/j/82726060927
https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/
https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/


เจา้หนา้ทีข่อง CRC ส าหรบัเทศมณฑลลอสแอนเจลสิ

กรรมการบรหิาร

Gayla Kraetsch Hartsough, Ph.D.
(818) 907-0397
ghartsough@crc.lacounty.gov

เจา้หนา้ที ่CRC

Thai V. Le (นักศกึษาปรญิญาเอก, USC)
GIS, นโยบายสาธารณะ และการสนับสนุนทางเทคนคิ

Carlos De Alba
การตลาด, สือ่ และทีป่รกึษาดา้นการเขา้ถงึชมุชน

ทีป่รกึษาอสิระดา้นกฎหมาย

Holly O. Whatley, ทนายความ, ผูถ้อืหุน้
Pamela Graham, ทนายความ,
ทนายความอาวโุส

Colantuono, Highsmith & Whatley, PC
790 E. Colorado Blvd., Suite 850
Pasadena, CA 91101-2109
โทร. (213) 542-5700
แฟกซ ์(213) 542-5710
hwhatley@chwlaw.us
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