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2023 NEIGHBORHOOD COUNCIL CANDIDATE FILING APPLICATION 
 

วนัปิดรบัสมคัร: ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกรายทีส่นใจสมคัรรบัเลอืกตัง้เพื่อเขา้รบัต าแหน่งคณะกรรมการในสภาชุมชนใกลเ้คยีงจ าเป็นตอ้งน าส่งใบสมคัร
พรอ้มกบัเอกสารทีจ่ าเป็นทัง้หมด 75 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้สภาชมุชนใกลเ้คยีง  จะไม่มกีารด าเนินการใดกบัใบสมคัรทีไ่ดร้บัหลงัจากวนัทีแ่ละเวลานี้     
ไม่มลีงคะแนนเสยีงโดยการเขยีนชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ลงในบตัรเลอืกตัง้  อาจมกีารรอ้งขอ้มลูบางอย่างในใบสมคัรของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ภายใต้
กฎหมายว่าดว้ยบนัทกึสาธารณะรฐัแคลฟิอรเ์นีย (California Public Records Act)  

ข้อมูลสภาชมุชนใกล้เคียง 

สภาชุมชนใกลเ้คยีง                ชื่อต าแหน่ง   
 

ข้อมูลผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ 

 

ชื่อในบตัรเลอืกตัง้  สรรพนาม   
 

ชื่อตน้   นามสกุล   
 

วนัเดอืนปีเกดิ หมายเลขโทรศพัท ์ อเีมล  
 

ท่ีอยู่ท่ีมีคณุสมบติัตามเกณฑ ์ตอบทุกขอ้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ทีอ่
ยู่อ

าศ
ยั 

ทีอ่ยู่  เมอืง  รหสัไปรษณยี ์

  

กาขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่นี้: เป็นเจา้ของ เช่า ไม่มทีีอ่ยู่อาศยั    อื่น ๆ: 

  

 
ทีท่

 าง
าน

 

ชื่อองคก์ร                                                                                                                                                                            

ทีอ่ยู ่ เมอืง  รหสัไปรษณยี ์ 

กาขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่นี้:   เป็นลูกจา้ง   เป็นเจา้ของกจิกรรา  อื่น ๆ:  
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จา้
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ง ทีอ่ยู่  เมอืง  รหสัไปรษณยี ์

  

กาขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่นี้: เป็นทีอ่ยู่อาศยั เป็นสถานประกอบธุรกจิ  อื่น ๆ: 
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ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในชุมชนหมายถงึบุคคลทีม่ส่ีวนร่วมในองคก์รทีไ่มมุ่่งผลก าไรทีอ่าศยัอยู่ทีแ่หง่ใดแหง่หนึ่งอย่างต่อเนื่องภายในเขตสภา
ชุมชนใกลเ้คยีงเป็นเวลาไมต่ ่ากว่าหนึ่งปี และด าเนินกจิกรรมและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได ้ซึง่เป็นประโยชน์      
ต่อชุมชนใกลเ้คยีง  นิตบิุคคลทีแ่สวงหาผลก าไรจะไม่มคีุณสมบตัใินการเป็นองคก์รชุมชน 

 

ชื่อองคก์ร 

  

ทีอ่ยู่  เมอืง  รหสัไปรษณยี ์

  
 

 



เอกสาร 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทุกรายจ าเป็นตอ้งจดัเตรยีมเอกสารเพื่อระบุตวัตนและสถานะการมส่ีวนไดส่้วนเสยีส าหรบัต าแหน่งคณะกรรมการทีต่นสมคัร          
รบัเลอืกตัง้  รายการเอกสารนัน้รวมอยู่ในดา้นล่างของใบสมคัรนี้ (ทางปลดัเทศบาลจะไม่จดัเกบ็รกัษาเอกสารใด ๆ ทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้หรอืผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้น าส่ง) 

 

เอกสาร 1  เอกสาร 2   
 

ข้าพเจา้ขอประกาศภายใต้บทลงโทษแห่งการให้การเทจ็ว่าขอ้ความขา้งต้นนัน้เป็นจริงและถกูต้อง 
 

 

ลายมอืชื่อ วนัที ่
 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทุกรายจ าเป็นตอ้งตกลงยอมรบัเอกสารรบัทราบเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าที ่(Candidate Board Service Acknowledgement and 
Affirmation) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้กอ่นการรบัรอง  ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัใบสมคัรนี้และประเภทของเอกสารทีย่อมรบัได ้โปรดไปที ่
clerk.lacity.org/ncelections หรอืโทรศพัทไ์ปทีห่มายเลข (213) 978-0444 

 
 

ค าแถลงของผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ 
 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทุกรายสามารถเลอืกทีจ่ะส่งค าแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นใบสมคัร  ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทุกราย
จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามแนวปฏบิตัใินการส่งค าแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ดงัต่อไปนี้ 

 
• มคีวามยาวจ ากดัไม่เกนิ 1,000 ตวัอกัษร รวมทัง้ค าแปลใด ๆ (โปรดทราบว่าสามารถน าส่งเฉพาะค าแปลภาษาสเปนไดเ้ท่านัน้เนือ่งจาก

ระบบของเราไม่รองรบัอกัขระพเิศษ) 

• ตอ้งเป็นแบบอกัษรทีม่ขีนาดอยา่งน้อย 12 จุด (กรณีเป็นเอกสารพมิพ)์ 
• ตอ้งน าส่งค าแถลงภายในเวลา 23:59 น. เป็นเวลา 58 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้คณะกรรมการสภาชมุชนใกลเ้คยีงของคุณ 

• ตอ้งไมใ่ชค้ าหยาบคายหรอืแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้รายอื่น 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สามารถน าส่งรปูถา่ยของตนไดเ้ช่นกนั  จะมคี าแถลงของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แสดงไวท้ี ่clerk.lacity.org/ncelections และทีห่น่วยเลอืก
ตัง้แต่ละแหง่  โปรดพมิพข์อ้ความใหช้ดัเจนเนื่องจากจะท าการตพีมิพค์ าแถลงนัน้และน าไปแสดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องเราเช่นกนั  

 

 
ส่งใบสมคัรทีก่รอกส าเรจ็แลว้พรอ้มเอกสารพจิารณาสทิธติามทีก่ าหนดไปที:่                    

ส่วนงานเลอืกตัง้ ส านักงานปลดัเทศบาล  555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 
90012 อเีมล: clerk.election@lacity.org 

โทรสาร: (213) 978-0376 

https://clerk.lacity.org/elections
mailto:clerk.electionsnc@lacity.org


 
 

การรบัทราบและการยืนยนัการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการ 

ของผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ 
สมาชิกคณะกรรมการสภาชมุชนใกล้เคียง 

ค าน า  

ขอขอบคุณทีคุ่ณใหค้วามสนใจในการทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีห่รอืสบืตอ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะสมาสมาชกิคณะกรรมการสภาชุมชน
ใกลเ้คยีง  คุณเลอืกทีจ่ะเขา้ร่วมกบักลุ่มผูร้บัใชชุ้มชนบางกลุ่มทีอุ่ทศิตนมากทีสุ่ดในนครลอสแอนเจลสิ  คุณจะมโีอกาส
ท างานร่วมกบับุคคลอื่นทีน่่าทึง่ทีอุ่ทศิตนในการชว่ยเหลอืชมุชนของตนเช่นกนั  เราขอขอบคุณทีคุ่ณตดัสนิใจรบัใชช้มุชน  
 
การเป็นสมาชกิคณะกรรมการสภาชุมชนใกลเ้คยีงนัน้มหีลายแงมุ่ม  คณะกรรมาธกิารสมาชกิคณะกรรมการสภาชุมชน
ใกลเ้คยีง (Board of Neighborhood Commissioners) หรอื คณะกรรมาธกิาร (Commission) ก าหนดนโยบายและ
ประกาศใชก้ฎและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสภาชุมชนใกลเ้คยีง (Neighborhood Council System)  หนึ่งในนโยบาย   
ดงักล่าวคอื 

ภาวะผูน้ า                                                                   การปฐมนิเทศ                                                                  นโยบาย  

[https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-Leadership-Orientation-Policy-2 020-01-30.pdf]                     
ซึง่คณะกรรมาธกิารลงมตริบัรองเมื่อตน้ปี ค.ศ. 2020  นโยบายดงักล่าวก าหนดใหแ้ผนกส่งเสรมิศกัยภาพชมุชนใกลเ้คยีง 
(Department of Neighborhood Empowerment) หรอื แผนกส่งเสรมิศกัยภาพ LA/แผนก (Empower LA/Department) 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการสภาชุมชนใกลเ้คยีงตระหนักถงึบทบาทและ                         
ความรบัผดิชอบเหล่าน้ีของสมาชกิคณะกรรมการ  แผนกส่งเสรมิศกัยภาพ LA และส านักงานปลดัเทศบาลเมอืง                  
(Office of the City Clerk) ตอ้งรบัรองว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดร้บัค าแนะน าและเขา้ใจในความรบัผดิชอบต่าง ๆ เหล่าน้ี  
คณะกรรมาธกิารตระหนักดวี่าสมาชกิคณะกรรมการสภาชมุชนใกลเ้คยีงอาจจ าเป็นตอ้งเพิม่พนูทกัษะความเป็นผูน้ าของตน  
คุณสามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องแผนก [https://empowerla.org/nctrainings/] 
 
หากไดร้บัเลอืกตัง้ คุณจะไดร้บัสทิธิใ์นการเขา้ถงึ และในหลายกรณีนัน้คุณจ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นหลาย
ดา้น  การฝึกอบรมทางเลอืกบางส่วนทีม่ใีหไ้ดแ้ก่ การฝึกอบรมดา้นการสื่อสาร ความรูเ้กีย่วกบัหน้าทีพ่ลเมอืง กระบวนการ
ทางรฐัสภา การสรา้งพนัธมติร และการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  การฝึกอบรมอื่น ๆ ไดแ้ก่ โอกาสในการสรา้งทมีงานเพื่อพฒันา
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในเชงิบวกซึง่น ามาสู่บรรยากาศดา้นความเสมอภาคและไมแ่บ่งแยก  การพฒันาทกัษะและ
ความเขา้ใจเหล่านี้ชว่ยใหส้มาชกิคณะกรรมการสภาชมุชนใกลเ้คยีงสามารถจดัการกบัความทา้ทายบางอย่างที่
คณะกรรมการสภาชมุชนใกลเ้คยีงทีท่ างานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมนัน้ประสบอยู่    

นอกเหนือจากการฝึกอบรมแลว้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เพื่อปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการตอ้งยนืยนัว่าตนจะเรยีนรูแ้ละปฏบิตัติาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ นโยบาย และขัน้ตอนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสภาชมุชนใกลเ้คยีง (ระบบ) ซึง่รวมถงึนโยบายของ
คณะกรรมาธกิารสมาชกิคณะกรรมการสภาชมุชน แผนกส่งเสรมิศกัยภาพชุมชนใกลเ้คยีง และส านักงานปลดัเทศบาลเมอืง  
ส านักงานแต่ละแห่งเหล่านี้มบีทบาททีแ่ยกจากกนัในระบบ  ขอ้มลูและค าอธบิายดา้นล่างนี้น านโยบาย ภาวะผูน้ า          
การปฐมนิเทศ และความคาดหวงัของคณะกรรมาธกิารมาใชเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 

 



แถลงการณ์ด้านค่านิยม  ระบบสภาชุมชนใกลเ้คยีงมุง่มัน่ทีจ่ะปรบัเปลีย่นการบรหิารงานเทศบาล LA เพื่อใหส้ะทอ้นถงึ
ชุมชนต่าง ๆ ของเมอืง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารยอมรบัและการอ านวยความสะดวกต่อความหลากหลายในชมุชนเหล่านี้ และ
จะรวมเขา้ในการบรหิารงานเทศบาล 

บทบาทของสภาชมุชนใกล้เคียง  เพื่อส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถิน่ และเพื่อใหร้ฐับาล
ตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถิน่มากขึน้  สภาชมุชนใกลเ้คยีงนัน้รวมถงึการเป็นตวัแทนของกลุ่มทีม่ผีลประโยชน์  
และความสนใจร่วมกนัทีห่ลากหลายในชมุชน พรอ้มทัง้มบีทบาททีป่รกึษาเกีย่วกบัปัญหาของเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุชน
ใกลเ้คยีงนัน้ ๆ   

วิธีการสนับสนุนช่วยเหลือและแหล่งข้อมลูของสภาชมุชนใกล้เคียง  มหีลายวธิทีีส่ภาชมุชนใกลเ้คยีงมอีทิธพิลต่อ
นโยบายของสภาเทศบาลเมอืง และท าใหช้มุชนของตนไดร้บัผลประโยชน์เพิม่มากขึน้ ตวัอย่างเช่น พวกเขาสามารถให้
ค าแนะน าแก่ตวัแทนสภาเทศบาลเมอืง และน าส่งแถลงการณ์ผลกระทบต่อชมุชนในนามของชุมชนของตน   พวกเขา
สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการสภาชมุชนใกลเ้คยีง หรอื คณะกรรมาธกิารสมาชกิคณะกรรมการสภาชมุชนใกลเ้คยีง  
พวกเขายงัสามารถเขา้ร่วมในกลุ่มทีส่นับสนุนใหม้กีารสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในระบบไดเ้ช่นกนั เช่นกบับรรดา
พนัธมติรสภาชมุชนใกลเ้คยีง  

การเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภาชุมชนใกล้เคียงให้ประโยชน์อย่างไร  สมาชกิคณะกรรมการสภาชมุชนใกลเ้คยีง
ตอ้งพจิารณาขอ้ก าหนดในการปฏบิตัติามหลายประการ  สมาชกิคณะกรรมการไดร้บัความไวว้างใจในการรบัผดิชอบเงนิทุน
สาธารณะ และตอ้งท าการฝึกอบรมต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นใหเ้สรจ็สิน้ ปฏบิตัติามเทศบญัญตัทิีใ่ชป้กครองคณะกรรมการสภาชมุชน
ใกลเ้คยีง ตลอดจนกฎขอ้บงัคบัประจ าสภาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในงานของตนในลกัษณะทีม่คีวามหมาย 
โปร่งใส และไม่เป็นการแบ่งแยก  หวัขอ้การฝึกอบรมทีจ่ าเป็นนัน้รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะหวัขอ้ต่อไปนี้:  

     A. หลกัจรรยาบรรณ  
     B. จรยิธรรม 
     C. การฝึกอบรมเรื่องเงนิทุน  
     D. การวางแผน 101 (จ าเป็นส าหรบัคณะกรรมการวางแผน)  
     E. การฝึกอบรมเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทยีมกนั การไม่แบง่แยก                                                                    
         และการต่อตา้นความมอีคต ิ(ก าลงัด าเนินการ)  
     F. ความเท่าเทยีมกนัในทีท่ างาน  
     G. อคตโิดยไม่รูต้วั การแสดงออกทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ (ก าลงัด าเนินการ)  
 
สมาชกิคณะกรรมการตอ้งส าเรจ็การฝึกอบรมหลกัจรรยาบรรณ จรยิธรรม และการฝึกอบรมเรื่องเงนิทุนเพื่อใหม้สีทิธิใ์นการ
ลงคะแนนเสยีงในเรื่องการเงนิตอ่หน้าคณะกรรมการ  คุณควรศกึษาเทศบญัญตัเิกีย่วกบัสภาชุมชนใกลเ้คยีงของคุณส าหรบั
การฝึกอบรมเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นเนื่องจากเป็นเงือ่นไขในการลงคะแนนเสยีงในรายการต่าง ๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ 

ความรบัผิดชอบของสมาชิกคณะกรรมการ  สมาชิกคณะกรรมการอาสาสละเวลาของตน มีส่วนร่วมกบัชมุชน  
และมอบความเช่ียวชาญในประเดน็ต่าง ๆ  สมาชิกเหล่าน้ีท างานโดยเฉล่ีย 10 – 20 ชัว่โมงต่อเดือนในนาม      
ของระบบสภาชุมชนใกล้เคียง  นอกจากนัน้สภาชมุชนใกล้เคียงยงัให้ค าแนะน าเชิงปรึกษาแก่ผู้มีอ านาจใน       
การตดัสินใจของเมือง   ด้วยเหตุน้ีสภาชมุชนใกล้เคียงจึงไม่ใช่ทัง้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตดัสินใจหรือองคก์ร         
นิติบญัญติั หากแต่อยูภ่ายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ปกครองแผนกต่าง ๆ ของเมืองและหน่วยงานต่าง ๆ      
ของรฐับาล  



 

บทบาทของแผนกส่งเสริมศกัยภาพสภาชมุชนใกล้เคียง (EmpowerLA)  แผนก EmpowerLA มบีทบาทท่ี
หลากหลายในการสนับสนุนส่งเสริมระบบสภาชมุชนใกล้เคียง  ความรบัผิดชอบหลกัของแผนก EmpowerLA     
คือการให้การสนับสนุนสภาชมุชนใกล้เคียงโดยตรง  นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนด้านการประชมุและ    
การฝึกอบรมแก่สภาชุมชนใกล้เคียง ทาง EmpowerLA ยงัได้รบัการคาดหวงัว่าจะท าให้มัน่ใจวา่คณะกรรมการ
สภาชมุชนใกล้เคียงปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย และขัน้ตอนทัง้หมดท่ีใช้กบัระบบสภาชุมชนใกล้เคียง   แผนก
EmpowerLA ยงัด าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบให้แก่แผนกต่าง ๆ ของเมือง ส านักงานท่ีผู้เข้าด ารงต าแหน่ง
ท่ีมาจากการเลือกตัง้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทางแผนกเป็นผู้ประสานงานระหว่าง สภาชุมชนใกล้เคียง และ
ผู้มีอ านาจในการตดัสินใจเหล่าน้ีของเมอืง  นอกจากน้ีทางแผนก EmpowerLA ยงับริหารจดัการและควบคมุดแูล

ด้านความตระหนัก การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการเลือกตัง้แก่ระบบ NC  

 

บทบาทของส านักงานอยัการเมือง  ส่วนงานใหค้ าปรกึษาสภาชุมชนใกลเ้คยีง สงักดัส านักงานอยัการเมอืง                
(The Office of the City Attorney Neighborhood Council Advice Division หรอื NCAD) ท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาทัว่ไป   
แกร่ะบบสภาชุมชนใกลเ้คยีงของเมอืง และค าปรกึษาดา้นกฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานของสภาชมุชนใกลเ้คยีง 
รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

บทบาทของปลดัเทศบาลเมือง  ส านักงานปลดัเทศบาลเมอืงก าหนดกฎระเบยีบ นโยบาย และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเงนิทุน
ของระบบสภาชุมชนใกลเ้คยีง ตลอดจนบรหิารจดัการการเลอืกตัง้สภาชุมชนใกลเ้คยีง    

A. คู่มือการเลือกตัง้สภาชมุชนใกล้เคียง [hyperlilnk]  คู่มอืของส่วนงานการเลอืกตัง้สภาชมุชนใกลเ้คยีงและ
เวบ็ไซตอ์ธบิายนโยบายและขอ้มลูทีส่ าคญัเกีย่วกบัขัน้ตอนการเลอืกตัง้สภาชุมชนใกลเ้คยีง แก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้     
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และผูม้ส่ีวนรว่มอื่น ๆ ในสภาชมุชนใกลเ้คยีง  
 

B. นโยบายและแนวทางปฏิบติัในโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกบัเงินทุน  โปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิทุนของสภาชมุชน
ใกลเ้คยีง [https://clerk.lacity.org/neighborhood-council-funding/funding-trainings-and-workshops]                     
ออกนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิทุนใหก้บัสภาชุมชนใกลเ้คยีง 

 

กรอบการก ากบัดแูล  

เมื่อคุณเริม่ตน้เดนิทางกบัระบบสภาชุมชนใกลเ้คยีง สิง่ส าคญัคอืตอ้งทราบถงึกรอบการก ากบัดแูลทีร่ะบบด าเนินการ  
กฎหมายเหล่านี้อาจมตีัง้แต่กฎหมายบราวน์ (Brown Act) กฎหมายบนัทกึสาธารณะ (Public Records Act)           
กฎหมายว่าดว้ยชาวอเมรกินัทีม่คีวามพกิาร (Americans with Disabilities Act) ประมวลกฎหมายปกครองของเมอืง      
(City Administrative Codes) และนโยบายเกีย่วกบัคณะกรรมการไปจนถงึเทศบญัญตัทิีใ่ชป้กครองสภาชุมชนใกลเ้คยีง 
ตลอดจนระเบยีบขอ้บงัคบัทีว่างไวป้ระจ า  

 

 



กฎหมายของรฐับาลกลางทีใ่ช้ปกครองระบบสภาชมุชนใกล้เคียง  

     A. รฐัธรรมนูญสหรฐัอเมริกา (U.S. Constitution)  บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมรกิา รวมถงึการแกไ้ข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนูญครัง้ทีห่นึ่ง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยเสรภีาพในการพดู การจดัตัง้ และการใชส้ทิธโิดยเสร ีอาจมผีลบงัคบัใชก้บั
การด าเนินงานของสภาชมุชนใกลเ้คยีง เช่นการประชมุและงานกจิกรรมต่าง ๆ  

     B. กฎหมายว่าด้วยชาวอเมริกนัท่ีมีความพิการ  กฎหมายว่าดว้ยชาวอเมรกินัทีม่คีวามพกิารเป็นกฎหมายของ
รฐับาลกลางทีอ่อกแบบมาเพื่อคุม้ครองสทิธขิองของบุคคลทีม่คีวามพกิาร  ลกัษณะ II แห่งกฎหมายว่าดว้ยชาวอเมรกินั      
ทีม่คีวามพกิาร (Title II of the Americans with Disabilities Act หรอื ADA) ใชก้บัการด าเนินงานของรฐัและรฐับาลทอ้งถิน่ 
และอาจใชก้บัการด าเนินงานของสภาชุมชนใกลเ้คยีงเช่นกนั  

กฎหมายของรฐัทีใ่ช้ปกครองระบบสภาชมุชนใกล้เคียง  

A. รฐัธรรมนูญแห่งรฐัแคลิฟอรเ์นีย  รฐัธรรมนูญแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นียคุม้ครองสทิธขิองบคุคล และอาจใชก้บั       
การด าเนินงานของสภาชมุชนใกลเ้คยีง เช่น การประชุมและงานกจิกรรมต่าง ๆ  บทบญัญตัอิื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
รวมถงึ ขอ้ XVI มาตรา 6 (Article XVI, section 6) (การหา้มมใิหม้อบเงนิสาธารณะเป็นของขวญั) และขอ้ I   
มาตรา 3 (การรวมกฎหมายบนัทกึสาธารณะของรฐัแคลฟิอรเ์นียใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง) 

B. กฎหมายบนัทึกสาธารณะของรฐัแคลิฟอรเ์นีย (California Public Records Act)  กฎหมายบนัทกึสาธารณะ
ของรฐัแคลฟิอรเ์นียเป็นกฎหมายของรฐัทีก่ าหนดใหส้าธารณชนสามารถเขา้ถงึบนัทกึสาธารณะได ้ สภาชุมชน
ใกลเ้คยีงตอ้งตอบสนองต่อค าขอตามกฎหมายบนัทกึสาธารณะ (Public Records Act หรอื PRA) เพื่อเป็นบนัทกึ
ของหน่วยงานของตน    

C. กฎหมายปฏิรปูการเมือง ปี ค.ศ. 1974 (Political Reform Act of 1974)  กฎหมายปฏริปูการเมอืงเป็นกฎหมาย
ของรฐัทีม่ไีวเ้พื่อใหม้ัน่ใจว่าเจา้หน้าทีข่องรฐับางคนนัน้ปราศจากความอคตคิวามล าเอยีงอนัเนื่องมาจาก
ผลประโยชน์ทางการเงนิของตน และจะด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นกลาง  สภาชุมชนใกลเ้คยีงตอ้งปฏบิตัติาม
บทบญัญตัติ่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

D. กฎหมายราลฟ์ เอม็ บราวน์ (Ralph M. Brown Act)  กฎหมายราลฟ์ เอม็ บราวน์เป็นกฎหมายของรฐั            
ทีก่ าหนดใหม้กีารประชมุแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ และน าใชก้ฎหมายนี้กบัสภาชมุชนใกลเ้คยีงผา่นค าจ ากดัความ
ของกฎหมายโดยสภานิตบิญัญตั ิ 

E. ประมวลกฎหมายแห่งรฐัแคลิฟอรเ์นีย มาตรา 1090 (California Government Code § 1090)  ประมวล
กฎหมายแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นียเป็นกฎหมายของรฐัทีห่า้มเจา้หน้าทีแ่ละพนักงานของรฐัมผีลประโยชน์ส่วนตวัทาง
การเงนิในสญัญาทีร่ฐักระท ากบัสาธารณะ  เนื่องจากสภาชมุชนใกลเ้คยีงไดร้บัมอบอ านาจอย่างจ ากดัในการแนะน า
หรอืใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัสญัญาแก่ทางเมอืง และจดัซื้อจดัจา้งโดยใชเ้งนิทุนของเมอืง ประมวลกฎหมายแห่งรฐั
แคลฟิอรเ์นีย มาตรา 1090 จงึมผีลบงัคบัใช ้

F. กฎหมายการปฏิบติัเก่ียวกบัการจ้างงานของรฐับาลกลาง (Federal Employment Practice Laws)  
นอกจากนี้ สภาชมุชนใกลเ้คยีงยงัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ทีเ่ป็นการป้องกนัความรุนแรง     
การล่วงละเมดิทางเพศ และการเลอืกปฏบิตัใินทีท่ างาน 
 

      

 



 

กฎหมายของเมืองทีใ่ช้ปกครองการบริหารระบบสภาชมุชนใกล้เคียง  

A. กฎบตัรนครลอสแอนเจลิส  กฎบตัรของเมอืงไดก่้อตัง้แผนกส่งเสรมิศกัยภาพสภาชมุชนใกลเ้คยีง 
คณะกรรมาธกิารสมาชกิคณะกรรมการสภาชมุชนใกลเ้คยีง และระบบสภาชมุชนใกลเ้คยีงทัว่เมอืง                      
ขอ้ IX มาตรา 900 ถงึ 914 (Article IX, sections 900 to 914) เกีย่วขอ้งกบัระบบสภาชุมชนใกลเ้คยีง  

B. ประมวลกฎหมายปกครองนครลอสแอนเจลิส  ประมวลกฎหมายปกครองฉบบันี้ประกอบดว้ยเทศบญัญตัิ
เกีย่วกบัการบรหิารและการปกครอง  หมวดที ่28 (Chapter 28) เกีย่วขอ้งกบัระบบสภาชุมชนใกลเ้คยีง        
มาตราอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึมาตรา 5.517 (การบรหิารกองทนุส่งเสรมิศกัยภาพสภาชุมชนใกลเ้คยีง          
พืน้ทีใ่ชง้าน) มาตรา 10.2.1(b) (เงนิทุนสนับสนุนช่วยเหลอืเพื่อวตัถุประสงคข์องชมุชนใกลเ้คยีง)                
มาตรา 20.36 (การเลอืกตัง้สภาชุมชนใกลเ้คยีง) และมาตรา 22.535 (ส านักงานของสภาชุมชนใกลเ้คยีง          
และพืน้ทีส่ าหรบัการประชุม)  

C. เทศบญัญติันครลอสแอนเจลิส  เทศบญัญตัปิระกอบดว้ยขอ้บญัญตัดิา้นอาญาและและขอ้บงัคบัดา้นกฎระเบยีบ
ต่าง ๆ  สภาเทศบาลนครไดผ้่านเทศขอ้บญัญตัภิายใตเ้ทศบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกาศแจง้ใหร้ะบบสภา
ชุมชนใกลเ้คยีงทราบเกีย่วกบัการใชท้ีด่นิบางประการนอกเหนือจากประกาศแจง้เรื่องอื่น  เรยีนรูก้ฎระเบยีบในการ
ท าสญัญาทัว่ไปของเทศบาลนครไดใ้นกฎบตัรของเมอืง (เริม่ตัง้แต่มาตรา 370) และภายใตเ้ทศบญัญตัดิา้นการ
ปกครอง (เริม่ตัง้แตม่าตรา 10.1) 

D. นโยบายดา้นบุคลากรนครลอสแอนเจลิส  ทางเมอืงตระหนักดวี่าพนักงานทีต่่างมภีูมหิลงัส่วนตวั แนวความคดิ 
ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายลว้นเอือ้ต่อโอกาสในการสรา้งผลงานทีโ่ดดเด่นใหก้บัสถานทีท่ างาน 
และใหบ้รกิารทีเ่หนือกวา่และเทา่เทยีมกนัแก่ชมุชนทุกแห่งในนครลอสแอนเจลสิ  ทางเมอืงจะไม่อดทนต่อกจิกรรม
ทีเ่ป็นการคุกคาม หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตัติามหมวดหมู่ทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง ดงัทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย                   
การจา้งงานและการเคหะทีเ่ป็นธรรม (Fair Employment and Housing Act หรอื FEHA) ซึง่เป็นอุปสรรคขดัขวาง
เป้าหมายของเมอืงในการรกัษาสถานทีท่ างานใหม้คีวามหลากหลาย เท่าเทยีมกนั ไมแ่บ่งแยก และใหค้วาม
คุม้ครอง  ส่วนงานแรงงานสมัพนัธ ์ ส านักงานอยัการเมอืงอาจไดร้บัการรอ้งขอใหส้บืสวนขอ้สงสยัต่าง ๆ ในเรื่องนี้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการสภาชุมชนใกลเ้คยีง หรอืสมาชกิคณะกรรมการ  เมื่อมกีารรอ้งขอเกดิขึน้สมาชกิ
คณะกรรมการไดร้บัการคาดหมายว่าจะตอ้งปฏบิตัติามการสบืสวน  การไม่ด าเนินการเช่นนัน้อาจท าใหท้างแผนก
จ าเป็นตอ้งถอดถอนสมาชกิคณะกรรมการทีไ่ม่เตม็ใจใหค้วามรว่มมอืออกจากต าแหน่ง  

E. กฎระเบียบเก่ียวกบัเงินทุน  ขอ้หา้มดา้นการเงนิเกีย่วกบัการระดมทุนเพื่อการรณรงคห์าเสยีงไม่สามารถใชไ้ดก้บั
การเลอืกตัง้สภาชุมชนใกลเ้คยีง  อย่างไรกต็าม การบรจิาคใด ๆ ทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดร้บันัน้ถอืว่าเป็นของขวญั
ซึง่อาจท าใหพ้วกเขาตอ้งถอนตวัหากไดร้บัเลอืกตัง้  จ าเป็นตอ้งมกีารถอนตวัไมว่่าจะในกรณีใดกต็ามทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัผูบ้รจิาค หรอืมผีลกระทบทีส่ าคญัต่อผูบ้รจิาคหากผูบ้รจิาคไดใ้หข้องขวญัเป็นทีม่มีลูค่ารวม 500 
ดอลลารข์ึน้ไปในระหว่าง 12 เดอืนก่อนค าตดัสนิ  หากผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัที่
มภีาระหน้าทีใ่นการเปิดเผย เชน่ พนักงานของเมอืง จะมกีารใชก้ฎระเบยีบดา้นขดีจ ากดัของมลูค่าของขวญัที่
เกีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบของเมอืงและกฎหมายของรฐักบัการบรจิาคทีส่มาชกิคณะกรรมการไดร้บั  

 

 

 



คณะกรรมาธิการชมุชนใกล้เคียง  

คณะกรรมาธกิารชมุชนใกลเ้คยีงก าหนดนโยบายและประกาศใชก้ฎและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสภาชมุชนใกลเ้คยีง  
ตามมาตรา 902 ของกฎบตัรของเมอืง คณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและการก ากบัดแูล รวมถงึ
การอนุมตัสิญัญาและสญัญาเช่า ตลอดจนประกาศใชก้ฎและขอ้บงัคบัส าหรบัระบบสภาชมุชนใกลเ้คยีง  

เทศบญัญติัท่ีส าคญัสองสามขอ้ นโยบายสภาชุมชนใกล้เคียง และกฎระเบยีบต่าง ๆ  

A. แผนงานส าหรบัระบบสภาชมุชนใกลเ้คยีงทัว่ทัง้เมอืง  แผนงานนี้ประกอบดว้ยค าแถลงเกีย่วกบันโยบายและ
วตัถุประสงคข์องระบบสภาชมุชนใกลเ้คยีง  

B. เทศบญัญติัปกครองสภาชมุชนใกล้เคียง  เทศบญัญตัปิกครองสภาชุมชนใกลเ้คยีงก าหนดขึน้เพื่อก าหนด
กรอบงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และโครงสรา้งองคก์รส าหรบัสภาชุมชนใกลเ้คยีงนัน้ ๆ  นอกจากนัน้ เทศบญัญตัยิงั
ก าหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการ ระเบยีบปฏบิตั ิและกระบวนการระงบัขอ้พพิาท   

C. ระเบยีบขอ้บงัคบัประจ าสภาชุมชนใกล้เคียง  ระเบยีบขอ้บงัคบัประจ าสภาชมุชนใกลเ้คยีงมรีายละเอยีด
เกีย่วกบักฎการบรหิารงานของสภาชุมชนใกลเ้คยีง  ตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด ควรเพิม่ส าเนาระเบยีบขอ้บงัคบัประจ า
สภาชุมชนใกลเ้คยีงไวใ้นเวบ็ไซตท์ีส่าธารณชนสามารถเขา้ถงึได ้ 

D. กระบวนการทางรฐัสภา กฏระเบียบของโรเบิรต์ หรือกฏระเบียบของโรเซน็เบิรก์  กระบวนการทาง
รฐัสภาเป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยคณะกรรมการสภาชุมชนใกลเ้คยีงใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลมากขึน้ในระหว่าง    
การประชุม  เทศบญัญตัขิองสภาชุมชนใกลเ้คยีงระบวุ่าจะใชก้ฎระเบยีบทางรฐัสภาใดในการด าเนินงาน  

 

ตามนโยบายการปฐมนิเทศดา้นความเป็นผูน้ าของคณะกรรมาธกิารคณะกรรมการชมุชนใกลเ้คยีง (2020-1) 
สมาชกิคณะกรรมการและผูส้มคัรทัง้ทีม่าจากการเลอืกตัง้และทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจะตอ้งยนืยนัวา่ตนไดร้บัขอ้มลูดงักล่าว
ขา้งตน้ และยนืยนัขอ้ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและความรบัผดิชอบของสมาชกิคณะกรรมการชมุชนใกลเ้คยีง       
ทางแผนกอาจจดัเกบ็รกัษารายชื่อสมาชกิคณะกรรมการและผูส้มคัรทัง้หมดทีย่นืยนัหรอืไมไ่ดย้นืยนัต่อสาธารณะ 
 
     ● ทางแผนกอาจก าหนดใหส้มาชกิคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่เขา้ร่วมในการปฐมนิเทศภาคบงัคบัก่อนการ
ปฏบิตัหิน้าที ่ ตอ้งการฝึกอบรมภาคบงัคบัทัง้หมดใหเ้สรจ็สิน้ก่อนจงึจะสามารถเริม่ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้  

 

 

 

 

 

 

 



     ● หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการสภาชุมชนใกลเ้คยีง เราอาจ
ขอใหคุ้ณระบุขอ้มลูประชากร  ทางแผนกใชข้อ้มลูนี้เพื่อปรบัปรุงบรกิารของสภาชมุชนใกลเ้คยีงโดยตรงทีท่างแผนก
ใหบ้รกิารแก่สภาชมุชนใกลเ้คยีง  

 
ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขา้พเจา้ไดอ้า่น ท าความเขา้ใจ และตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบยีบ กฎหมาย และขัน้ตอนต่าง ๆ    
ตามรายละเอยีดขา้งตน้ใน “เอกสารรบัทราบเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ี และการยืนยนัของผู้สมคัรรบัเลือกตัง้” แล้ว 
 

 

_______________________________________________   ____________  
ลายมอืชื่อ       วนัที ่
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