
 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ตําแหน่งในบอรด์บรหิารสําหรบั 

บุคลากรผูดู้แลผูสู้งอายุหรอืผูพ้กิาร 

ตามบา้นของ SEIU 503 

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ขอ้มตนีิห้ากปราศจากการแกไ้ขเพิม่เตมิจะทําใหก้ารเลอืกตัง้บอรด์บรหิารไม่สามารถเป็นไปตามระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัของเรา มาตราที ่15, ส่วนที ่5(k) ทีซ่ ึง่ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขเพิม่เตมิตามวตัถุประสงคนี์ ้กาํหนดให ้
ผูม้สีทิธิล์งคะแนนทุกคนสามารถลงคะแนนหน่ึงเสยีงใหก้บัผูอ้ํานวยการ และอกีหน่ึงเสยีง ใหก้บัผูช้ว่ย 
ผูอ้ํานวยการในกลุ่มการจา้งงานของตน และหากสมาชกิสงักดัมากกวา่หน่ึงกลุ่ม สมาชกิดงักล่าวจะถูก 
จาํกดัใหล้งคะแนนไดห้น่ึงเสยีงในกลุ่มการจา้งงานหลกัเท่าน้ัน โดยพจิารณาจากกลุม่ทีเ่ป็นสมาชกิมา 
ยาวนานทีสุ่ด ปัจจบุนัสถานการณท์ีส่มาชกิถอืครองสองตําแหน่งในกลุ่มการจา้งงานทีแ่ตกต่างกนั เกดิขึน้ 
ไดไ้ม่บอ่ย และวนัทีเ่ร ิม่จา้งงานของนายจา้งแต่ละรายก็มีขอ้มูลพรอ้ม แต่ภายใตจ้ดุประสงคนี์ ้มผีูดู้แล 
จาํนวนมากทีท่ํางานภายใตโ้ปรแกรมมากกวา่หน่ึงโปรแกรม (ผูสู้งอายุและผูทุ้พพลภาพ (APD), กองบรกิาร 
ผูทุ้พพลภาพ (DD), และผูบ้รกิารทีถู่กจา้งโดยลูกคา้ (CEP) หรอืนายหนา้ดูแลของภาคเอกชน) ฐานขอ้มูล 
ของสหภาพยงัไม่พรอ้มทีจ่ะระบุไดว้่าผูม้สีทิธิล์งคะแนนแต่ละรายทํางานในโปรแกรมใดนานทีสุ่ด และไม่ 
สามารถกาํหนดไดว้่ามสีทิธิล์งคะแนนใหก้บัตําแหน่งใด นอกจากนี ้หากสมาชกิเปลีย่นประเภทการ 
ใหบ้รกิารกลางวาระ พวกเขาจะขาดคุณสมบตัใินการลงคะแนนใหก้บัสํานักงานน้ัน  
 
วธิกีารทีง่่ายทีสุ่ดในการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มตนีิเ้พือ่ใหส้ามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ คอืการอนุญาตใหม้ ี
สีตํ่าแหน่งทีเ่ป็นการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตหลายเบอร ์โดยทีส่มาชกิใด ๆ ทีท่ํางานภายใตโ้ปรแกรมใด ๆ 
เหล่านีเ้ป็นผูผ้า่นคุณสมบตั ิซึง่จะไดไ้ม่ตอ้งมปัีญหาใด ๆ ในการขอเอกสารเพือ่พสิูจนว์่าเป็นผูม้คุีณสมบตั ิ
ทีจ่ะชงิตําแหน่งดงักล่าว และจะเป็นการอนุญาตใหส้มาชกิทุกคนทีท่ํางานในหมวดหมู่ใด ๆ ดงักล่าว 
สามารถลงคะแนนเสยีงในทัง้สีตํ่าแหน่งได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิจะตอ้งดําเนินการกบัส่วนที ่5(k) ดว้ย 
เพือ่อนุญาตใหม้กีารลงคะแนนเสยีงสําหรบัผูอ้ํานวยการในกลุ่มการจา้งงานหลกัของคุณทุกกลุ่ม 
แทนทีจ่ะไดเ้พยีงหน่ึงกลุ่มเท่าน้ัน หากไม่มกีารปรบัแกข้อ้ความ มฉิะน้ันจะจาํกดัสําหรบักลุ่มการ 
จา้งงานทีท่าํงานนานทีสุ่ดเทา่น้ัน (การอนุญาตใหล้งคะแนนเสยีงในหลายภาคส่วนจะเป็นการเพิม่ 
ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเวนเดอรก์ารเลอืกตัง้จะตอ้งผลติบตัรลงคะแนนรายบุคคล 

แบบหลายภาคสว่นจาํนวนมาก และจะเพิม่โอกาสในการเกดิขอ้ผดิพลาดซึง่อาจส่งผลใหม้กีารเลอืกตัง้ 
ใหม่ได)้ การแกไ้ขเพิม่เตมินีจ้ะทําใหเ้ป้าหมายสําคญัทีต่อ้งการหาตวัแทนบอรด์บรหิารทีเ่ขา้กนัไดก้บั 
การเป็นสมาชกิของเราสามารถบรรลุผลได ้ 
 



ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก บุคลากรทีท่ํางานดา้นการดูแลผูส้งูอายุหรอืผูพ้กิาร 

ตามบา้นเป็นสมาชกิหลกัของ BIPOC ทีนํ่าเสนอโดย SEIU 503 ปัจจบุนับุคลากรทีท่าํงานดา้นการดูแล 

ผูสู้งอายุหรอืผูพ้กิารตามบา้นทีเ่ป็นตวัแทนในบอรด์บรหิาร 503 มนีอ้ยไปในสดัส่วนทีไ่ม่เหมาะสม 

ขอ้มตนีิใ้หโ้อกาสกบั HCW และ PSW ในการไดค้รองตําแหน่งผูนํ้าจากการเลอืกตัง้ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ผลกระทบดา้นการเงนิของขอ้มตนีิจ้ะมอียู่บา้ง เน่ืองจากจะมสีมาชกิในบอรด์บรหิารเพิม่ขึน้ 
และอาจจะทําใหต้น้ทุนในเร ือ่งการเดนิทางเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย แต่กรณีนีเ้ราควบคุมงบประมาณไดเ้สมอ 
และสมาชกิบอรด์บรหิารบางคนมาเพยีงคนเดยีว และคนอืน่ ๆ อาจจะไม่ ดงัน้ัน เราไม่คดิว่าจะตอ้ง 

เปลีย่นแปลงงบประมาณดา้นการเดนิทางของบอรด์บรหิารในการนําเสนองบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
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Local 503,  ถอืว่า “การส่งเสรมิสนับสนุน 
ใหถ้อนการเป็นสมาชกิ” เป็น 

การประพฤตมิชิอบ 
สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ขอ้มติน้ีเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบขอ้บงัคบัของเรา เพ่ือทีจ่ะถือว่าการส่งเสรมิสนับสนุนใหส้มาชกิใด  ๆถอน 
การเป็นสมาชกิ ถือเป็นการประพฤติมิชอบ ซึง่จะส่งผลใหส้มาชกิดงักล่าวถูกดําเนินการทางวินัย ไปจนถึงการ 
เพิกถอนการเป็นสมาชกิได ้ตามกระบวนการดําเนินการดา้นวินัยในระเบียบขอ้บงัคบัทีมี่อยู่ปัจจุบนั ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของเรากําหนดว่าการพยายามทีจ่ะยกเลิกการรบัรองสภาพเป็นการประพฤติมิชอบ แต่มิไดกํ้าหนด 
กระบวนการดําเนินการดา้นวินัยกบัสมาชกิเพ่ือสนับสนุนส่งเสรมิใหพ้วกเขาถอนการเป็นสมาชกิของตนเอง 
เม่ือสมาชกิถอนสภาพสมาชกิ หรอืไม่ไดร้บัการสนับสนุนใหเ้ขา้รว่มสหภาพ สุดทา้ยจะส่งผลใหส้หภาพไม่ไดร้บั 
การรบัรองหากสหภาพไม่มีเสียงสนับสนุนขา้งมาก ซึง่จะส่งผลเสียต่อแรงงานทัง้หมดในการต่อรองต่าง  ๆได ้
ขอ้มติน้ีจะส่งผลตามมาเป็นอย่างมากหากสมาชกิส่งเสรมิสนับสนุนใหส้มาชกิคนอืน่  ๆถอนการเป็นสมาชกิ  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตินีมี้ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก สหภาพของเราทํางานเพือ่ปรบัปรุงในเรือ่งค่าจา้ง  และสภาพ 
การทํางาน และยกระดบัมาตรฐานสําหรบัแรงงานทุกคน เราทราบว่าแรงงานจากชมุชนชายขอบ โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่คนงานผิวส ีจะไดร้บัค่าจา้งทีสู่งขึน้เม่ือพวกเขามีสหภาพเป็นตวัแทน ในความเป็นจรงิ แลว้ ครอบครวั 
สหภาพทีไ่ม่ใชค่นผิวขาวมีค่ามธัยฐานความมั่งคัง่สูงกว่าครอบครวัทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในสหภาพถึงเกอืบจะหา้เท่า 
เพือ่ทีจ่ะสรา้งความแข็งแกรง่ในเรือ่งการต่อตา้นการเลอืกปฏบิติัและการคุม้ครองการถูกล่วงละเมิด การมี 
สหภาพยงัหมายความว่า บุคลากรทีเ่ป็นสตร ีBIPOC และ LGBTQIA+ จะสามารถมีสทิธิมี์เสยีงในสถานทีทํ่างาน 
และมีอํานาจในการต่อรองนโยบายต่าง  ๆเพ่ือปรบัปรุงนโยบายในดา้นการสรรหาพนักงาน การรกัษาพนักงาน 
และการเลือ่นขัน้เลือ่นตําแหน่ง และหลกัปฏิบติัต่าง  ๆทีส่่งผลกระทบต่อการหารายไดข้องบุคลากร ความสามารถ 
ในการปิดชอ่งว่างในเรือ่งค่าแรงและเพ่ือบรรลุความเท่าเทียมทางรายได ้ขึน้อยู่กบัความเขม้แข็งในการเป็นสมาชกิ 
ภาพของเรา ผูท่ี้ยุยงใหบุ้คคลอืน่ถอนการเป็นสมาชกิ ภาพ ถือเป็นการคุกคามความสําเร็จของสหภาพและ 
ความสามารถของเราในการต่อสูเ้พ่ือนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อแรงงานจากชมุชนชายขอบท่ีเป็นธรรมมากขึน้ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
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Local 503,  ชีแ้จงสถานะการเป็นสมาชกิของเจา้หนา้ที ่ 
รฐัแบบทั่วทุกรฐัและการเป็นอดตีประธานาธบิด ี

ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ  
สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการชีแ้จงหลกัปฏบิตัทิีม่อียู่ให ้ชัดัเจนเท่าน้ัน 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 
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Local 503,  การปรบัปรุงการลงคะแนนอเิล็กทรอนิกส ์ 
และการรบัรองสําหรบัภาคส่วนเอกชนในทอ้งถิน่ สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

การลงคะแนนอเิล็กทรอนิกสส์ําหรบัเขตย่อยของภาคส่วนสาธารณะไดร้บัการรบัรองโดยสภาสามญั 2020 
ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการเพิม่ทางเลอืกในการลงคะแนนอเิล็กทรอนิกสส์ําหรบัเขตย่อยทัง้หมดของสหภาพ 
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่พิง่ออกเมือ่เรว็ ๆ นี ้โดยกระทรวงแรงงาน เกีย่วกบัความทา้ทายในการเลอืกตัง้เขตย่อย 

ของ SEIU 503 และทีป่รกึษาภายนอกของสหภาพ ไดย้นืยนัว่ากฎหมายรฐับาลกลางและกฎหมายของรฐั 
อนุญาตใหม้กีารลงคะแนนแบบอเิล็กทรอนิกสใ์นการเลอืกตัง้เขตย่อย  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก เป็นขอ้มตทิีข่ยายขอบเขตการเขา้ถงึการเลอืกตัง้ 

สหภาพของผูล้งคะแนน โดยการพฒันาสตรมีไลน ์และอธบิายอย่างชดัเจนถงึกระบวนการต่าง ๆ 
ในการลงคะแนนแบบอเิล็กทรอนิกส ์ขอ้มตนีิย้งัใหท้างเลอืกต่าง ๆ เพิม่เตมิเกีย่วกบักระบวนการลงคะแนน 

อเิล็กทรอนิกส ์รวมถงึทางเลอืกสําหรบัสมาชกิทีอ่าจจะมอีุปสรรคกบัการลงทะเบยีนดจิทิลัดว้ย 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

เร ือ่งนีไ้ม่มผีลกระทบต่องบประมาณของ SEIU Local 503 เขตย่อยจะสามารถเลอืกไดว้่าจะใชก้าร 

ลงคะแนนอเิล็กทรอนิกสห์รอืไม่ก็ได ้ตามความชอบและค่าใชจ้า่ย 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
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Local 503,  นําแนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการ  
บรหิารและคณะกรรมการผูแ้ทนสมาชกิเขา้ประชมุ 

ในการกาํหนดระเบยีบขอ้บงัคบั  
สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการชีแ้จงหลกัปฏบิตัทิีม่อียู่ใหช้ดัเจนเท่าน้ัน  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ทําใหภ้าษาขององคป์ระชมุ  
คณะกรรมการสอดคลอ้งกบัการปฏบิตั ิ  สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการชีแ้จงหลกัปฏบิตัทิีม่อียู่ใหช้ดัเจนเท่าน้ัน  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ชีแ้จงขอ้จาํกดัวาระของตําแหน่งต่าง ๆ 
ในบอรด์บรหิาร   สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการชีแ้จงหลกัปฏบิตัทิีม่อียู่ใหช้ดัเจนเท่าน้ัน  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ชีแ้จงว่าขอ้มตขิองสภาสามญัขอ้ใดทีไ่ดร้บั 
การคุม้ครองจากการปฏเิสธเน่ืองจากเหตุผล 

ทางดา้นเทคนิค   
สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการชีแ้จงหลกัปฏบิตัทิีม่อียู่ใหช้ดัเจนเท่าน้ัน  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก การชีแ้จงนีท้ําใหก้ระบวนการกาํกบัดูแลของเราเขา้ถงึ  
ไดง้่ายขึน้สําหรบัสมาชกิทีอ่าจไม่คุน้เคยกบัขอ้กาํหนดการจดัรูปแบบทางเทคนิค 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  อปัเดตรายการสทิธทิีส่มาชกิสหภาพไดร้บั 
การคุม้ครองเพือ่รวมสุนทรเกีย่วกบั 
การเลอืกตัง้ของสหภาพเขา้ไวด้ว้ย  

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการชีแ้จงระเบยีบขอ้บงัคบัและหลกัปฏบิตัทิีม่อียู่ให ้
ชดัเจนขึน้เท่าน้ัน  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ระบุอํานาจของบอรด์บรหิารในการ 

กาํหนดวธิกีารและทีต่ ัง้ของสภาสามญั  สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการชีแ้จงหลกัปฏบิตัทิีม่อียู่ใหช้ดัเจนเท่าน้ัน  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก การชีแ้จงนีท้ําใหก้ระบวนการกาํกบัดูแลของเราเขา้ถงึ  
ไดง้่ายขึน้สําหรบัสมาชกิทีอ่าจไม่คุน้เคยกบัขอ้กาํหนดการจดัรูปแบบทางเทคนิค 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  อปัเดตภาษาเกีย่วกบัตําแหน่งงาน  
ว่างของเจา้หนา้ทีร่ฐัแบบทั่วทุกรฐั  สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการชีแ้จงระเบยีบขอ้บงัคบัและหลกัปฏบิตัทิีม่อียู่ 
ใหช้ดัเจนขึน้เท่าน้ัน  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ชีแ้จงองคป์ระกอบของบอรด์บรหิาร  

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นเพยีงการชีแ้จงระเบยีบขอ้บงัคบัและหลกัปฏบิตัทิีม่อียู่ 
ใหช้ดัเจนขึน้เท่าน้ัน  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  เปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการทบทวน  
ขอ้มตสิภาสามญัไดแ้กไ้ขความลม้เหลวใน 

การปฏบิตัติามกฎการระบหุวัขอ้เดยีว 
(Single Subject Rule) 

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ขอ้มตนีิจ้ะใหอ้ํานาจใหม่แก่คณะกรรมการทบทวนขอ้มต ิในการแยกหน่ึงหวัขอ้มตอิอกเป็นหลาย ๆ 
ขอ้มต ิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎ “หวัขอ้เดยีว” ทีม่อียู่ แทนทีจ่ะแค่ทิง้ขอ้มตดิัง้เดมิเน่ืองจากการละเมดิกฎ 
“หวัขอ้เดยีว” คณะกรรมการจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ําการปรบัเปลีย่นหรอืแยกขอ้มตใินแง่ทีจ่ะทําใหม้กีาร 
เปลีย่นแปลงเจตนาของผูอ้อกมต ิ
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก การแบ่งแยกแนวคดิต่าง ๆ ลงไปขอ้มตแิยกออกจากกนั 
จะชว่ยสรา้งความชดัเจนวา่กาํลงัลงคะแนนใหก้บัผูแ้ทนใด ซึง่จะทําใหก้ระบวนการกาํกบัดูแลสหภาพของ  
เราเขา้ถงึไดง้่ายยิง่ขึน้ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ชีแ้จงสทิธิใ์นการเขา้รว่มการลงขอ้มตสิภาทั่วไป 

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบัปัจจบุนัระบุไวว้า่สมาชกิเจา้หนา้ทีส่ามารถสง่ขอ้มตต่ิาง ๆ ไปยงัสภาสามญัได ้แต่ไม่ได ้
กาํหนดกระบวนการสําหรบัการจดัทํามตขิองเจา้หนา้ที ่เพือ่ทีจ่ะส่งขอ้มตดิงักล่าวไป สมาชกิอืน่ ๆ สามารถ 
ส่งขอ้มตไิปยงัสภาสามญัไดโ้ดยตอ้งไดร้บัการรบัรองจากบอรด์บรหิาร เขตย่อย หรอืสามารถรวบรวม 
การลงนาม 50 รายชือ่ก็ได ้หากเขตย่อยปฏเิสธทีจ่ะรบัรอง อย่างไรก็ตาม ในอดตีทีผ่่านมา สมาชกิ 
เจา้หนา้ทีไ่ม่เคยมกีารยืน่ขอ้มตต่ิอสภาสามญัเลย พวกเขาเพยีงแต่ทํางานรว่มกบัสมาชกิอืน่ ๆ ตามความ 
จาํเป็นในการรา่ง และ/หรอืนําเสนอมตเิท่าน้ัน ขอ้มตนีิจ้ะยกเลกิมใิหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถส่งขอ้มตไิป 
ยงัสภาสามญัโดยตรงได ้และแสดงรายการประเภทของสมาชกิทีม่คุีณสมบตัทิีจ่ะจดัทํามตดิงักล่าว  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ขยายกลุ่มสมาชกิคณะกรรมการ  
เจรจาต่อรองภายใน  สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบัปัจจบุนัใหอ้ํานาจเฉพาะสมาชกิทีค่งสภาพสมาชกิของสหภาพเท่าน้ันทีส่ามารถอยู่ในทมี 
เจรจาต่อรองภายในของสหภาพได ้(ทมีบรหิารจดัการทีท่ําหนา้ทีใ่นการเจรจาต่อรองกบัเจา้หนา้ทีส่ภาพ 
เกีย่วกบัเร ือ่งสญัญาจา้งงานของเจา้หนา้ที)่ ขอ้มตนีิจ้ะอนุญาตใหผู้ท้ีม่สีถานะกึง่สมาชกิภาพและสมาชกิ 
ทีเ่กษียณอายุแ ลว้สามารถอยู่ในทมีเจรจาต่อรองไดด้ว้ย 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การจดัระเบยีบและเพิม่มาตรฐาน  
ในการดูแลภายในชมุชน สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

โดยการจดัระเบยีบพนักงานใหม่ในการกาํหนดการดูแล ทําใหส้หภาพสามารถยกระดบัมาตรฐานของ 
สถานทีป่ฏบิตังิานของผูใ้หบ้รกิารการดูแลทั่วทัง้สหภาพได ้และชว่ยรบัประกนัว่าแรงงานกลุ่มเปราะบางจะ 
ไดร้บัการคุม้ครองจากสหภาพของเรา  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก ขอ้มตนีิจ้ะเป็นการใหคํ้ามั่นว่าสหภาพของเราจะทํา  
การจดัระเบยีบและเพิม่มาตรฐานในอุตสากรรมการดูแลในชมุชน ทีซ่ ึง่แรงงานส่วนใหญ่เป็นสตร ีและ/หรอื 
BIPOC มากกว่ากลุ่มกอ้นการทาํงานอืน่ นอกจากนี ้หากการดูแลในชมุชนมมีาตรฐานทีด่ขีึน้ จะทําใหเ้กดิ 
ประโยชนก์บัผูสู้งอายุและผูพ้กิาร ซึง่เป็นประชากรเปราะบาง และจดัอยู่ในกลุ่มดอ้ยโอกาส 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

มตนีิไ้ม่มผีลกระทบโดยตรงต่องบประมาณของเรา เรามงีบประมาณทีใ่หค้วามสําคญักบัการจดัการ 
ภายนอกเป็นหลกั และโครงการนีจ้ะไดร้บัการสนับสนุนจากงบประมาณการจดัการภายนอก 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

โดยการจดัระเบยีบพนักงานใหม่และทําใหส้หภาพเตบิโต ไม่เพยีงแต่จะเราจะสามารถยกระดบัมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมไดเ้ท่าน้ัน แต่เรายงัสามารถเพิม่อํานาจของสมาชกิในการเปลีย่นแปลงนโยบายทีจ่ะ 
ชว่ยปรบัปรุงสภาพการทาํงานและยดึมั่นในมาตรฐานทีสู่งขึน้ของอุตสาหกรรมได ้ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ความเท่าเทยีมและคุณภาพของ 
การดูแลระยะยาวและภาระงานต่าง ๆ 

ของภาคเอกชน 
สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

สหภาพใชข้อ้มูลเศรษฐกจิทีม่อียู่กบับรษิทัดูแลผูสู้งอายุ และศูนยดู์แลต่าง ๆ เพือ่อุทศิและเจรจาต่อรอง 
ใหก้บัแรงงาน การเพิม่ความโปรง่ใสจะทําใหส้หภาพสามารถทุ่มเทในนามของแรงงานและผูอ้ยู่อาศยัทีอ่ยู่ 
ในศูนยไ์ด ้ 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก ขอ้มตนีิจ้ะแสวงหาความโปรง่ใสและความน่าเชือ่ถอืได ้ 
ในการลงทุนในกองทุนสาธารณะในหุน้ของบรษิทันอกตลาดทีเ่กีย่วขอ้งในสถานดูแลระยะยาว อกีทัง้ขอ้มต ิ
นีย้งัเป็นคํามั่นว่าสหภาพของเราจะสนับสนุนการลงทุนใหม้ค่ีาจา้งทีสู่งขึน้และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการ
ทํางานของพนักงานในสถานทีเ่หล่านี ้ทีซ่ ึง่คนงานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิและมผีวิสมีากกว่ากลุ่มกอ้นการ 
ทํางานอืน่ ๆ ในโอเรกอน 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

น่ีคอืงานทีจ่ะดําเนินการรว่มกบัทมีเจา้หนา้ทีว่จิยัปัจจบุนัของเรา และจะไม่มผีลกระทบในเร ือ่งงบประมาณ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ความโปรง่ใสในการดูแลระยะยาวเป็นเร ือ่งสําคญัยิง่ยวดทีจ่ะตอ้งผลกัดนัใหเ้ป็นเร ือ่งสําคญัลําดบัตน้ ๆ ของ 
สหภาพ เพือ่ทีจ่ะยกมาตรฐานและปรบัปรุงสภาพการทาํงานทั่วทัง้อุตสาหกรรม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เกีย่วกบัสถานดูแลทีเ่อกชนเป็นเจา้ของใหม้ากขึน้ เราจะสามารถกาํหนดนโยบายและยดึมั่นในความ 
น่าเชือ่ถอืของอุตสาหกรรมไดด้ขีึน้  
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การเจรจาต่อรองเกีย่วกบัความเท่าเทยีม 

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ขอ้มตนีิจ้ะปรบัปรุงความสามารถในการเป็นตวัแทนของสมาชกิทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยรบัประกนั 
ว่ามุมมองของแรงงานชายขอบจะถูกนําไปใชใ้นการเจรจาต่อรองดว้ย 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก โดยการทําความเขา้ใจและใชค้วามตอ้งการของชมุชน 
ชายขอบเป็นศูนยก์ลางภายในหน่วยเจรจา จะทําใหท้มีเจรจาสามารถปรบัปรุงสทิธ ิการคุม้ครอง และสภาพ 
การทํางานของแรงงานจากชมุชนดอ้ยโอกาสในปัจจบุนัและบุคลากรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการจา่ยค่าจา้ง
ทีไ่ม่เป็นธรรมจากการเลอืกปฏบิตัแิละการลว่งละเมดิในสถานทีท่ํางานได ้ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

มตนีิจ้ะมผีลต่องบประมาณนอ้ยมาก เพยีงแค่ค่าเดนิทางของคณะกรรมการและเราก็มงีบประมาณกนัไว ้
สําหรบัการเดนิทางของสมาชกิและกรรมการไวอ้ยู่แลว้ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การเผชญิหนา้กบัวกิฤตพินักงานผูดู้แล 

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย มตนีิเ้ป็นเพยีงการกาํหนดลําดบัความสําคญัสําหรบัการเจรจาต่อรอง  
ในอนาคตและการสนับสนุนทางการเมอืง 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก มตนีิจ้ะใหค้วามสําคญักบัความตอ้งการทีส่หภาพของ  
เรา พนักงาน และเจา้หนา้ทีร่ฐั นําเอาหวัขอ้ความเคารพ การรบัฟัง ค่าจา้ง สภาพการทํางาน และสุขภาพ 
และความปลอดภยัของแรงงาน ผูซ้ ึง่สว่นใหญ่เป็นสตรแีละบคุลากรผวิส ีมาพจิารณาเป็นหลกั 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

 
ผลกระทบดา้นการเมอืง 

เป็นลําดบัความสําคญัอนัดบัตน้ของสหภาพของเราในการปรบัปรุงสภาพการทาํงานสําหรบัสมาชกิของเรา
ทุกคน และเราทราบว่าบุคลากรผูดู้แลในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลระยะยาวตอ้งเผชญิกบัความทา้  
ทายทีไ่ม่น่าเช ือ่ในชว่งสองปีทีผ่่านมาของการระบาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เรารูก้นัอยู่แลว้ว่าปัญหามากมาย 
น้ันมอียู่มานานกอ่นทีจ่ะเกดิ COVID-19 เสยีอกี ขอ้มตนีิจ้ะเป็นการรบัประกนัว่าเราใหค้วามสําคญักบังาน 
ดา้นนโยบายเพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิของเรา ผูท้ีย่งัไม่เขา้รว่มสมาชกิ และแรงงานทีส่หภาพพนัธมติรเป็น 
ตวัแทน เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการดูแลสุขภาพและทําใหง้านการดูแลสขุภาพเป็นงานทีด่ ีเป็นงาน 
ของสหภาพ  
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  ความโปรง่ใสในการลงทุนในตราสารหนีข้องรฐั 

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย มตนีิเ้ป็นเพยีงการกาํหนดลําดบัความสําคญัสําหรบัการสนับสนุนทาง 
การเมอืงในอนาคต 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก เป้าหมายคอืการขจดัอุปสรรคทีส่มาชกิพบในการ 
เขา้ถงึและมสี่วนรว่มกบัสหภาพทางดจิทิลั ขอ้มตนีิจ้ะสรา้งการเขา้ถงึสหภาพของเราอย่างเป็นธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สมาชกิทีม่รีายไดต่ํ้าและสมาชกิในแถบชนบท รวมถงึชมุชนพืน้เมอืงและชนเผ่าดว้ย 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

สมาชกิ SEIU เช ือ่มั่นเป็นอย่างมากวา่ การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศเป็นวกิฤตทีส่่งผลกระทบต่อรฐัของเรา 
และเราตอ้งทําอะไรซกัอย่างเดีย๋วนีเ้พือ่บรรเทาผลกระทบรา้ยแรงทีจ่ะส่งผลต่อลูกหลานของเราในอนาคต 
รฐัของเราไดนํ้าเงนิเกษียณอายุของสมาชกิเป็นพนั ๆ ลา้น ไปลงทุนในบรษิทัต่าง ๆ ทีใ่หค้วามสําคญักบั 
วกิฤตสิภาพอากาศ และเราสมควรทีจ่ะไดร้บัรูถ้งึความโปรง่ใสในการลงทุนเหล่านี ้มตนีิจ้ะตอกยํา้ความ 
มุ่งมั่นของเราในการจดัระเบยีบและงานดา้นนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
และปูทางใหส้หภาพของเราเขา้รว่มความพยายามของพนัธมติรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความโปรง่ใส  
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การดําเนินการทางกฎหมาย  
เกีย่วกบัสภาพภูมอิากาศ สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศส่งผลกระทบ 
อย่างในสดัส่วนทีไ่ม่เหมาะสมต่อชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนผวิสอีืน่ ๆ มตนีิช้ ีนํ้าใหส้หภาพของเราชกัชวน 
สมาชกิของชมุชนเหล่านีใ้หเ้ขา้รว่มในความพยายามทางกฎหมาย เพือ่ระบุถงึประเด็นดา้นสภาพ 
ภูมอิากาศทีส่่งผลกระทบต่อพวกเขา นอกจากนี ้ยงัเป็นการชว่ยสรา้งสหภาพทีห่ลอมรวมทีต่ ัง้เป้า 
โดยเฉพาะในการชกัชวนสมาชกิของกลุ่มการเมอืงต่าง ๆ ของเรา ตลอดจนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 
ทีม่คีวามสนใจเหมอืน ๆ กนั 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

มตนีิจ้ะมผีลต่องบประมาณนอ้ยมาก เพยีงแค่ค่าเดนิทางของคณะกรรมการและเราก็มงีบประมาณกนั 
ไวส้ําหรบัการเดนิทางของสมาชกิและกรรมการไวอ้ยู่แลว้ เราทํางานดา้นนีม้ามากแลว้ และมตนีิก็้เป็นการ 
ชีแ้จงการทํางานของเรา แต่ไม่สง่ผลอะไรกบังบประมาณหรอืเจา้หนา้ทีใ่นการทาํงานนี ้
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

มตนีิเ้ป็นการชีแ้จงคํามั่นของสหภาพในการจดัระเบยีบและงานดา้นนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพอากาศ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  สนับสนุนการพฒันาสหภาพผูเ้ชา่  

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย มตนีิเ้ป็นเพยีงการกาํหนดลําดบัความสําคญัสําหรบัการจดัระเบยีบและการ 
สนับสนุนทางการเมอืงในอนาคต 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก ประเทศนีม้ปีระวตัศิาสตรย์าวนานในเร ือ่งของการ  
แบ่งแยกสผีวิและชนช ัน้ในเร ือ่งการจดัหาทีอ่ยู่อาศยั ความไม่มั่นคงในเร ือ่งทีอ่ยู่อาศยัส่งผลโดยเฉพาะกบั 
BIPOC และครอบครวัทีม่รีายไดต่ํ้า เน่ืองจากแนวทางการทํางานรว่มกนัเพือ่สทิธขิองผูเ้ชา่ 
มตนีิจ้ะมผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก  
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ความสามารถในการเขา้ถึง การซือ้ และการคุม้ครองผูเ้ชา่ในทีพ่กัอาศยั เป็นสิง่สําคญัในลําดบัตน้ ๆ ของ 
สหภาพของเรามาเป็นเวลาหลายปีแลว้ สมาชกิของเราและประชาชนชาวโอเรกอนทีพ่วกเขาใหบ้รกิารไดร้บั 
ผลกระทบในเชงิลกึจากวกิฤติราคาบา้นของรฐั และเราตอ้งหาทางออกต่อไปเพือ่แกไ้ขปัญหานี ้รวมถึงการให ้
ผูเ้ชา่และสหภาพผูเ้ชา่มีสทิธิมี์เสยีงดว้ย เราไดเ้ขา้รว่มในความรว่มมือทีห่ลากหลายเกีย่วกบัการจดัหาทีพ่กั 
อาศยัและการคุม้ครองผูเ้ชา่ และขอ้มตินีเ้ป็นการยืนยนัอกีคร ัง้ว่าเรามุ่งมั่นทีจ่ะดําเนินงานดงักล่าว  
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การต่อตา้นการกลัน่แกลง้และ 
การต่อตา้นการล่วงละเมดิ  สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิเ้ป็นการต่ออายุขอ้มตขิองสภาสามญัทีม่อียู่ (และทีก่าํลงัจะหมดอายุ) 
ทีก่าํหนดลําดบัความสําคญัในการเจรจาต่อรองและการสนับสนุนทางการเมอืงในอนาคต 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก การกลัน่แกลง้และการล่วงละเมดิในสถานทีท่ํางาน 
ส่งผลกระทบต่อสตร ีแรงงานผวิส ีและสมาชกิของชมุชน LGBTQIA2S+ ในสดัสว่นทีไ่ม่เหมาะสม มตทิีต่่อ 
อายุใหม่นีไ้ดร้ะบุถงึช ือ่ชมุชนเหล่านีเ้ป็นพเิศษ และแสวงหาวธิใีนการนํานโยบายเกีย่วการต่อตา้น การกลัน่ 
แกลง้และการต่อตา้นการล่วงละเมดิขึน้ไปยงัระดบัรฐั ทอ้งถิน่ และสถานทีท่ํางาน รวมถงึการตดิตามและ 
ส่งเสรมินโยบายเหล่าน้ันดว้ย 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ตัง้แต่ปี 2018 สภาสามญัไดผ้่านมตเิพือ่แกไ้ขการเลอืกปฏบิตัแิละการล่วงละเมดิ สหภาพของเราได ้ 
สนับสนุนรา่งกฎหมายต่าง ๆ เชน่ พรบ.ความเป็นธรรมในสถานทีท่ํางานของรฐัโอเรกอน และรา่งกฎหมาย 
อืน่ทีเ่หมอืน ๆ กนั เพือ่ขยายขอบเขตของสทิธิท์ีค่ลา้ยคลงึกนัใหก้บัพนักงานของรฐั การล่วงละเมดิและการ 
เลอืกปฏบิตัเิป็นสิง่ตอ้งหา้มในรฐัโอเรกอน และเป็นเร ือ่งสาํคญัทีเ่ราจะตอ้งทํางานของเราอย่างต่อเน่ือง 
เพือ่ดูแลใหน้ายจา้งปฏบิตัติามกฎหมายและดําเนินการใด ๆ เมือ่พวกเขาไม่ปฏบิตัติาม สหภาพของเรา 
ทํางานรว่มกบัองคก์รต่าง ๆ ทีเ่ป็นผูเ้ช ีย่วชาญในการต่อสูใ้นประเด็นเร ือ่งการกลัน่แกลง้ การล่วงละเมดิ 
และการเลอืกปฏบิตัอิยู่ตลอดเวลา และเราสามารถนําความเชีย่วชาญของพวกเขามาสนับสนุน นโยบาย 
ต่าง ๆ ทีข่ยายไปสู่การกลัน่แกลง้ในทีท่ํางานได ้ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การจดัทําเอกสารประวตัขิอง SEIU503 OPEU 

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก บรบิททางประวตัศิาสตรข์องสหภาพของเราเป็นสิง่ 
สําคญั เพือ่จะไดเ้ขา้ใจว่าทาํไมเราจงึเป็นเราในทุกวนันี ้และเรามาถงึจดุนีไ้ดอ้ย่างไร การทําใหส้มาชกิ 
ทัง้หมดรบัรูถ้งึบรบิทนีจ้ะทําใหส้หภาพของเราเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรบัสมาชกิใหม่และ 
แรงงานอายุนอ้ยที ่503 อาจจะเป็นประสบการณก์ารเขา้รว่มสหภาพคร ัง้แรกของพวกเขา ประวตัศิาสตร ์
ของเราชว่ยใหเ้ราเขา้ใจวา่เรากาํลงัต่อสูเ้พือ่อะไร และยํา้เตอืนถงึสิง่ทีเ่ราสามารถจะบรรลุผลสําเรจ็ 
ไดเ้มือ่เรารว่มมอืรว่มใจกนัเป็นสหภาพ ในวธินีี ้มตนีิย้งัเป็นการสรา้งหนทางทีเ่ป็นไปไดส้ําหรบัสมาชกิใหม่ๆ 
ทีจ่ะมสี่วนรว่มและขยบัขึน้มามบีทบาทผูนํ้า การรบัรูถ้งึประวตัศิาสตรข์องสหภาพของเรา รวมถงึประวตั ิ
ของการเหยยีดเชือ้ชาตแิละความกดดนัในรูปแบบอืน่ ๆ ในประวตัศิาสตรน้ั์น จะชว่ยใหเ้ราไดเ้รยีนรู ้
จากอดตี และขจดัอุปสรรคทางประวตัศิาสตรเ์พือ่บรรลเุป้าหมายในการเป็นสหภาพทีต่่อตา้นการแบ่งแยก 
เช ือ้ชาต ินอกจากนี ้การตดิตามความหลากหลายทีเ่พิม่ขึน้ของเราและการไดร้บัรูถ้งึงานการต่อตา้นการ 
เหยยีดเชือ้ชาตทิีผ่่าน ๆ มาสามารถส่งเสรมิใหส้มาชกิของชมุชนชายขอบเขา้มามสี่วนรว่มในสหภาพของ 
เรามากขึน้ดว้ย 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

 
ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ขอ้มตจิะมผีลกระทบดา้นการเมอืงเล็กนอ้ย แต่จะเป็นแหล่งขอ้มูลสาํคญัในการใหค้วามรูก้บัผูนํ้าทาง 
การเมอืงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องสหภาพของเรา และมนัเตบิโตมาอย่างไรตลอดชว่งเวลา 80 ปี 
อกีทัง้ยงันําเสนอโอกาสในการรวมวธิกีารต่าง ๆ ในการสรา้งอาํนาจทางการเมอืงทีส่มาชกิของเรา 
ไดดํ้าเนินการและวธิกีารทีม่สี่วนสนับสนุนการเตบิโตของสหภาพแรงงานของเราและการเพิม่ 
มาตรฐานสําหรบัแรงงานทั่วรฐัโอเรกอน  
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การเขา้รว่มเป็นสมาชกิเพือ่ความคง  
อยู่ของสหภาพของเรา ผา่นการสรรหา 
การต่ออายุ และการเก็บรกัษาสมาชกิ 

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ขอ้มตนีิจ้ะชว่ยในการตรวจสอบระดบัการเขา้รว่มเป็นสมาชกิภาพ และพฒันากลยุทธต่์าง ๆ ในการสรร  
หาสมาชกิใหม่ การมรีะดบัการเขา้รว่มเป็นสมาชกิภาพต่ําจะเป็นการคุกคามการมตีวัตนของ สหภาพ 
ในหน่วยน้ัน ๆ มาตรการนีจ้ะชว่ยในการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานเพือ่ใหส้หภาพและสญัญาจา้ง 
งานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก เป้าหมายคอืการตดิตามขอ้มูลการเป็นสมาชกิภาพ  
ใหด้ขีึน้ และหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในการสรรหาและเก็บรกัษาสมาชกิสหภาพ หากเป็นการดําเนินการผ่าน 
มุมมองของ OEI น่ีอาจจะเป็นโอกาสทีจ่ะสามารถตดิตามขอ้มูลประชากรศาสตรแ์ละสรรหาและพฒันา 
ผูนํ้าจากชมุชนชายขอบไดด้ขีึน้ 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

มตนีิจ้ะมผีลต่องบประมาณนอ้ยมาก เพยีงแค่ค่าเดนิทางของคณะกรรมการและเราก็มงีบประมาณกนั 
ไวส้ําหรบัการเดนิทางของสมาชกิและกรรมการไวอ้ยู่แลว้ มนัอาจจะมผีลกระทบดา้นงบประมาณในเชงิบวก 
หากคณะกรรมการสามารถเพิม่การเป็นสมาชกิภาพได ้
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การปูทางสู่การเป็นผูนํ้าของสมาชกิ BIPOC 
กลุ่มประชากร LGBTQIA+ และสมาชกิผูพ้กิาร สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

การจดัลาํดบัความสําคญัในการสรรหาบุคลากรจากชมุชนชายขอบและกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสใหม้าเป็นผูนํ้า 
หรอืผูช้ว่ย จะชว่ยใหส้หภาพเป็นตวัแทนแรงงานทุกคนไดด้ขีึน้ เมือ่แรงงานไดเ้ขา้ถงึตวัแทนสหภาพที ่ 
พวกเขาไวว้างใจ พวกเขาจะมแีนวโนม้ทีจ่ะแสวงหาและรบัความชว่ยเหลอืทีจ่าํเป็นไดม้ากกว่า ซึง่จะเป็น 
การสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัสหภาพของเราและชว่ยรบัประกนัว่าเรากาํลงับงัคบัใชเ้งือ่นไขของขอ้ตกลง 
การเจรจาต่อรองรว่มของเรา  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก ขอ้มตนีิใ้หค้วามใส่ใจเป็นพเิศษกบั BIPOC, 
LGBTQIA+ และสมาชกิผูพ้กิาร และสนับสนุนสหภาพของเราใหเ้ห็นความสําคญัของการพฒันา 
ผูนํ้าจากชมุชนดอ้ยโอกาส  
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

 
ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  เปิดโอกาสใหม้ผีูแ้ทนเพิม่เตมิ 
ในการประชมุนานาชาต ิสหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบดา้นกฎหมาย ขอ้มตนีิใ้หคํ้ามั่นว่าบอรด์บรหิารจะพฒันากระบวนการเลอืกตัง้สําหรบัการ  
ประชมุนานาชาต ิSEIU แต่ไม่ไดร้ะบุรายละเอยีดใด ๆ ของกระบวนการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การเลอืกตัง้ 
ผูแ้ทนทีจ่ะเขา้รว่มการประชมุนานาชาตจิะตอ้งปฏบิตัติามแนวทาง LMRDA (กฎหมายแรงงานของ 
รฐับาลกลาง) ดงัน้ัน กระบวนการใด ๆ ทีบ่อรด์บรหิารพฒันาขึน้มา สุดทา้ยแลว้จะตอ้งไดร้บัการ 
วเิคราะหด์า้นกฎหมายกอ่นทีจ่ะนํามาใชง้าน 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก โดยเป็นการสรา้งหนทางทีเ่ป็นไปไดส้ําหรบัสมาชกิ  
จากชมุชนดอ้ยโอกาสในการเป็นตวัแทนทอ้งถิน่ของเราและไดร้บัประสบการณส์หภาพระหวา่งประเทศ 
ทีก่วา้งขวางของเราในการประชมุ SEIU อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งการปทูางทีเ่ป็นไปไดส้ําหรบัผูนํ้าใหม่ ๆ 
ทีจ่ะไดเ้ขา้รว่มและพฒันาในฐานะผูนํ้าของสหภาพของเรา 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

เมือ่เราตัง้งบประมาณสําหรบัการประชมุนานาชาต ิเราไดก้าํหนดงบประมาณสาํหรบัคณะผูแ้ทนทัง้คณะ 
ซึง่จะมกีารเปลีย่นแปลงทกุ ๆ สีปี่ การประชมุจะมขีึน้ในปี 2024 และเรามกีารกาํหนดงบประมาณเพือ่ส่ง  
ผูแ้ทนทัง้คณะมาตลอด และเราจะดําเนินการเชน่น้ันต่อไป 
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การลดผลกระทบต่อสภาพอากาศของ 
SEIU 503 สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ไม่มผีลกระทบ 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศส่งผลกระทบ 
อย่างในสดัส่วนทีไ่ม่เหมาะสมต่อชมุชนพืน้เมอืงและชมุชนผวิสอีืน่ ๆ ขอ้มตนีิส้่งผลใหส้หภาพของเรา 
ตอ้งประเมนินโยบายภายในและหลกัปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อสภาพอากาศของเรา 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

มตนีิจ้ะมผีลต่องบประมาณนอ้ยมาก เพยีงแค่ค่าเดนิทางของคณะกรรมการและเราก็มงีบประมาณกนัไว ้
สําหรบัการเดนิทางของสมาชกิและกรรมการไวอ้ยู่แลว้ เราทํางานดา้นนีม้ามากแลว้ และมตนีิก็้เป็น 
การชีแ้จงการทาํงานของเรา แต่ไม่ส่งผลอะไรกบังบประมาณหรอืเจา้หนา้ทีใ่นการทาํงานนี ้
 

ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การเอาชนะความเหลือ่มลํา้ทางดจิทิลั 

สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ขอ้มตนีิจ้ะชว่ยรบัประกนัว่าสหภาพจะจดัหาสิง่อํานวยความสะดวกใหก้บัผูพ้กิาร ผูดู้แล และบุคคลอืน่ ๆ 
ทีม่คีวามตอ้งการสิง่อํานวยความสะดวกใด ๆ  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก เป้าหมายคอืการขจดัอุปสรรคทีส่มาชกิพบในการ 
เขา้ถงึและมสี่วนรว่มกบัสหภาพทางดจิทิลั ขอ้มตนีิจ้ะสรา้งการเขา้ถงึสหภาพของเราอย่างเป็นธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สมาชกิทีม่รีายไดต่ํ้าและสมาชกิในแถบชนบท รวมถงึชมุชนพืน้เมอืงและชนเผ่าดว้ย 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

 
ผลกระทบดา้นการเมอืง 

เรามสีมาชกิจาํนวนมากทีไ่ม่สามารถเดนิทางมาในวนัล็อบบีแ้ละวนัทีม่อีเีวนตท์างการเมอืงอืน่ ๆ ได ้
การแกไ้ขปัญหาในดา้นความเหลือ่มลํา้ทางดจิทิลั จะทําใหส้มาชกิสามารถเขา้รว่มในวนัล็อบบี ้
เป็นพยานในสภานิตบิญัญตั ิและเขา้รว่มในอเีวนตอ์ืน่ ๆ แบบเสมอืนไดม้ากขึน้ และเพิม่การม ี
ส่วนรว่มของพวกเขา  
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การสรา้งมาตรฐานทั่วทัง้สหภาพ 
สําหรบัความเป็นธรรมทางภาษาและการเขา้ถงึ สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ความสามารถในการเขา้ถงึสือ่ทีไ่ดร้บัการแปลและอเีวนตต่์าง ๆ ไดม้ากขึน้ จะชว่ยใหส้หภาพเป็นตวัแทน 
ของสมาชกิทุกคนไดด้ขีึน้ และทําใหส้มาชกิทุกคนเขา้ใจสทิธิข์องตนไดด้ยีิง่ขึน้  
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตนีิม้ผีลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก การเพิม่การแปลภาษาและการเสนอความชว่ยเหลอืใน 
เร ือ่งล่ามจะชว่ยขจดัอุปสรรคทีอ่าจจะพบในการเขา้รว่มสหภาพของพวกเขาและอาจจะเป็นการสรา้ง 
หนทางสู่การเป็นผูนํ้าจากชมุชนชายขอบ  
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

 
ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

  



 

พนกังานผูใ้หบ้รกิาร แถลงการณด์า้นผลกระทบ 

สหภาพระหวา่งประเทศ ขอ้มต:ิ  

Local 503,  การลงคะแนนแบบจดัลําดบัในการเลอืกตัง้ 
SWO/BOD และตวัเลอืกต่าง ๆ สําหรบัทอ้งถิน่  สหภาพพนกังานของรฐั 

รฐัโอเรกอน 

ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

ขอ้มตนีิจ้ะทําใหเ้กดิความยดืหยุ่นสําหรบัสหภาพและเขตย่อยในการดําเนินการเลอืกตัง้ผ่านกระบวนการ 
ทีเ่ป็นประชาธปิไตยมากขึน้ ในขณะทีใ่หส้ทิธิเ์ขตย่อยในการเลอืกการลงคะแนนแบบจดัลําดบั บอรด์บรหิาร 
จะยงัคงมอีํานาจในการบรหิารจดัการตามจาํเป็นในการรบัประกนัว่ากฎระเบยีบการลงคะแนนแบบจดัลําดบั
สอดคลอ้งกนัในทั่วทุกเขตทีเ่ลอืกวธิกีารลงคะแนนดงักล่าว การใชก้ฎระเบยีบในการลงคะแนนทีไ่ม่สอดคลอ้ง 
กนัในทุกเขตจะทําใหต้อ้งใชเ้วนเดอรที์ห่ลากหลายทีมี่กฎระเบยีบทีแ่ตกต่างกนัและทําใหส้หภาพมค่ีาใชจ้า่ย 
ทีม่ากขึน้ และทําใหม้คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขอ้ผดิพลาดในการบรหิารจดัการการเลอืกตัง้ทีม่ากขึน้ดว้ย 
 

ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมและการมส่ีวนรว่ม 

ขอ้มตินีมี้ผลกระทบดา้นความเท่าเทยีมในเชงิบวก ตวัเลอืกการลงคะแนนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัแลว้นีจ้ะทําให ้
กระบวนการลงคะแนนของเรามีความเป็นประชาธปิไตยและเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ โดยจะเป็นการเพิม่ทางเลอืก 
ใหก้บัสมาชกิและอนุญาตใหผู้ส้มคัรจากชมุชนดอ้ยโอกาสไดร้บัเลอืกในตําแหน่งผูนํ้าในสหภาพของเรา 
 

ผลกระทบดา้นการเงิน 

 
ผลกระทบดา้นการเมอืง 

ไม่มผีลกระทบ 
 

 

 


