องค์การขนสง่ มวลชนเขตลอสแองเจลิส เคาน์ต ี
2019 Draft Public Participation Plan (แผนร่างการมีสว่ นร่วมของประชาชน ปี 2019)
ข้อมูลสรุป
ความเป็นมา
องค์การขนสง่ มวลชนเขตลอสแองเจลิส เคาน์ต ี (Los Angeles County Metropolitan Transportation
Authority, Metro) พิจารณาเห็นว่าประชาชนทุกคนทีอ
่ าศัย ทางาน และเดินทางภายในเขตลอสแองเจลิส
ี ขององค์กร บรรดาผู ้อยูอ
เคาน์ต ี ถือเป็ นผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ าศัย สถาบันต่างๆ ธุรกิจท ้องถิน
่ องค์กรในชุมชน
ผู ้นาศาสนา
และเจ ้าหน ้าทีท
่ ม
ี่ าจากการเลือกตัง้ ซงึ่ เป็ นตัวแทนของประชาชนมีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสว่ นของ
การวางแผนการมีสว่ นร่วมของประชาชน และการเข ้าถึงประชาชน
ื่ สารกับประชาชนมีความต่อเนือ
การสอ
่ งในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริการ การเปลีย
่ นแปลงค่าโดยสาร
ึ ษา และการริเริม
ั ้ และระยะยาว การศก
ึ ษาด ้านสงิ่ แวดล ้อม
การศก
่ ต่างๆ เอกสารแผนงานทัง้ ในระยะสน
การวางแผนโครงการ และการก่อสร ้าง รวมถึงการให ้ความรู ้ด ้านความปลอดภัยในการเดินทาง
Public Participation Plan (แผนการมีสว่ นร่วมของประชาชน หรือ)
นีป
้ ระกอบขึน
้ เพือ
่ ให ้เห็นภาพของรูปแบบวิธก
ี าร นวัตกรรม และเกณฑ์การวัดผลต่างๆ
ภายใต ้ความรับผิดชอบขององค์กรในการทีจ
่ ะทาให ้บรรลุผล
และได ้ผลลัพธ์ทเี่ หนือกว่าทีข
่ ้อกาหนดของหน่วยงานกระทรวงคมนาคมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department
of Transportation, USDOT) ระบุไว ้, รวมถึง ข ้อกาหนดของกองบริหารรถสาธารณะแห่งชาติ (Federal Transit
ื เวียนฉบับที่ C 4702.1B
Administration, FTA) หนังสอ
ทีก
่ าหนดความรับผิดชอบของผู ้รับทุนทีม
่ ต
ี อ
่ บุคคลทีม
่ ค
ี วามสามารถด ้านภาษาอังกฤษจากัด , FTA
ื เวียนฉบับที่ C 4703.1,
หนังสอ
ิ ใ
ซงึ่ ให ้แนวทางแก่ผู ้รับทุนในการผนวกหลักการด ้านความยุตธิ รรมในเชงิ สงิ่ แวดล ้อมเข ้าในกระบวนการตัดสน
จด ้านการคมนาคม และด ้านโปรแกรมตามกฎข ้อบังคับข ้อ 6 ของกองบริหารทางหลวงแห่งชาติ (Federal
Highway Administration, FHWA) แผนงานดังกล่าวนีย
้ ังสอดคล ้องต่อเนือ
่ งกับกฎหมายข ้อ 6,
ิ ธิพลเมือง) ปี 1964,
(กฎข ้อบังคับว่าด ้วยการไม่เลือกปฏิบต
ั )ิ ของ Civil Rights Act (กฎหมายว่าด ้วยสท
มาตรา 162(a) ของ Federal-Aid Highway Act (กฎหมายว่าด ้วยทางหลวงแห่งรัฐ) ปี 1973 และกฎหมาย Age
Discrimination Act (กฎหมายว่าด ้วยการเลือกปฏิบัตด
ิ ้านอายุ) ปี 1975
ภาพรวม
ในทุกๆ สามปี ทาง Metro จะอัพเดทแผนงาน Public Participation Plan
ตามข ้อกาหนดของกฎหมายทีร่ ะบุข ้างต ้น นับตัง้ แต่การอัพเดทครัง้ ล่าสุดในปี 2016
ได ้มีการแก ้ไขดังต่อไปนีใ้ นแผนร่างปี 2019:
•
•

การผนวก กรอบการทางานด ้านแนวนโยบายด ้านความเสมอภาคของ Metro
เข ้าไว ้ซงึ่ ได ้รับการอนุมัตโิ ดยคณะกรรมการบริหารของ Metro ในเดือนมีนาคม 2018
ั พันธ์ของเมโทร
การเปลีย
่ นแปลงเชงิ โครงสร ้างของ แผนกชุมชนสม

•

ึ ษาต่างๆ ทีไ่ ด ้รับการอัพเดทแล ้วซงึ่ สะท ้อนให ้เห็นความรับผิดชอบของ Metro
กรณีศก
ในการเข ้าถึงสาธารณะทีเ่ หนือไปจากวิธก
ี ารเข ้าถึงเดิมๆ

แผนงานดังกล่าวนีแ
้ สวงหาความคิดเห็นจากประชาชนเพือ
่ เป็ นการรับรองว่าเรากาลังให ้บริการอย่างดีทส
ี่ ด
ุ ทีเ่
ื่ สารให ้ประชาชนทราบถึงโครงการ โปรแกรมและสงิ่ ริเริม
ราสามารถทาได ้ในการแจ ้งสอ
่ ต่างๆ ของเรา
การเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนเริม
่ ตัง้ แต่วน
ั พุธที่ 6 มีนาคม 2016 จนถึงวันศุกร์ท ี่ 12 เมษายน 2019
ิ้ ชว่ งเวลาการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นแล ้ว เจ ้าหน ้าทีข
ภายหลังเสร็จสน
่ อง Metro
้ อ
จะตรวจสอบความคิดเห็นต่างๆ และอัพเดทแผนงานบนพืน
้ ฐานของการใชเครื
่ งมือในการเข ้าถึงใหม่ๆ
ื่ ว่า จะสามารถสนับสนุนพันธสญ
ั ญาของเราได ้ดียงิ่ ขึน
ทีเ่ ราเชอ
้ และเหนือกว่าทีก
่ าหนดไว ้ ในฤดูร ้อนของปี
2019 เจ ้าหน ้าทีข
่ อง Metro จะนาเสนอเอกสารฉบับล่าสุดให ้แก่คณะกรรมการบริหารของ Metro
เพือ
่ การตรวจสอบขัน
้ สุดท ้ายและการอนุมัต ิ
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับแผนงาน โปรดดูทเี่ ว็บไซต์ metro.net/communityrelations
ความคิดเห็ นจากสาธารณะ
ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นได ้ทาง:

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์: metro.net/communityrelations
อีเมล: communityrelations@metro.net
ไปรษณีย:์ LA County Metropolitan Transportation Authority
Community Relations
Attn: Michael Cortez
One Gateway Plaza, M/S 99-13-1
Los Angeles, CA 90012
การนาเสนอ
ว ันที่ 6 มีนาคม, เวลา 11.00 น.
สภาทีป
่ รึกษาทางเทคนิคของ Metro
สานักงานใหญ่ของ Metro, ห ้องประชุม Mulholland
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012
ว ันที่ 6 มีนาคม, เวลา 18.30 น.
สภาการบริการเขต San Fernando Valley
Marvin Braude Constituent Center
6262 Van Nuys Blvd,
Van Nuys, CA 91401
ว ันที่ 8 มีนาคม, เวลา 21.30 น.
สภาการบริการเมืองเขต South Bay
หอประชุม Inglewood
One Manchester Blvd
Inglewood, CA 90301

ว ันที่ 11 มีนาคม, เวลา 17.00 น.
สภาการบริการเขต San Gabriel Valley
อาคารแผนก 9 ของ Metro, El Monte Station
้ 3, ห ้องสภาฝ่ ายบริการ
ชัน
3449 Santa Anita Ave
El Monte, CA 90031
ว ันที่ 13 มีนาคม, เวลา 17.00 น.
สภาการบริการเขตฝั่ งตะวันตก/ภาคกลาง
สานักงานใหญ่ของ Metro, ห ้องประชุม

One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012
ว ันที่ 14 มีนาคม, เวลา 10.30 น.
คณะกรรมการทีป
่ รึกษาด ้านการเข ้าถึง
สานักงานใหญ่ของ Metro, ห ้องประชุม Union

Station

One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012
ว ันที่ 14 มีนาคม, เวลา 14.00 น.
สภาการบริการเมืองเขต Gateway
ศูนย์นันทนาการ Salt Lake
3401 E. Florence Ave
Huntington Park, CA 90255
ว ันที่ 27 มีนาคม, เวลา 18.00 น.
สภาทีป
่ รึกษาของประชาชน
สานักงานใหญ่ของ Metro, ห ้องประชุม Union

Station
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012
ว ันที่ 28 มีนาคม, เวลา 18.30 น.
อัพเดทโครงการ Crenshaw LAX
หอประชุม Inglewood
1 W Manchester Bl
Inglewood, CA, 90301

