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มาตรการทีม่อียู่และวางแผนในการส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางเชือ้ชาต ิ
 

ส านกังานกจิการเกีย่วกบัรฐัธรรมนูญและจนีแผ่นดนิใหญ่ 
 
 

การท างานของ ส านักงานกจิการเกีย่วกบัรฐัธรรมนูญและจนีแผ่นดนิใหญ่ (CMAB) 
โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นสามดา้น คือ (a) การประสานงานและส่งเสริม
ความสมัพนัธท์ี่ใกลช้ดิกบัจีนแผ่นดินใหญ่ (b) การจดัการเร ือ่งรฐัธรรมนูญและที่

เกี่ยวขอ้งกบัการเลือกตัง้และดูแลประสานงานอย่างใกลช้ดิกบัคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้เพื่อใหแ้น่ใจว่าการเลือกตัง้สาธารณะจะด าเนินการอย่างยุติธรรม เปิดกวา้ง 
และซือ่สตัย ์และ (c) ส่งเสรมิการขจดัการเลอืกปฏบิตั ิโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั และการ
คุม้ครองความเป็นส่วนตวั 
 
ในการใหบ้รกิารของเรา เราใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากในการสรา้งความมั่นใจทีจ่ะ
เขา้ถงึบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งโดยสมาชกิทุกคนในทีส่าธารณะไดโ้ดยทีไ่ม่ค านึงถงึภูมิหลงั
ทางเชือ้ชาตขิองพวกเขา มาตรการทีด่ าเนินการเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ
และส่งเสรมิโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัส าหรบัผูค้นจากหลากหลายเชือ้ชาตมิดีงัต่อไปนี ้
 
การบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  รฐับาลพยายามที่จะใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกนัแก่ผูค้น

จากหลากหลายเชือ้ชาติและอ านวยความสะดวกใน
การรวมเขา้กับชุมชนผ่านการปรบัปรุงกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งและการใหบ้รกิาที่รสนับสนุน ดา้นกฎหมาย 
กฎหมายว่าดว้ยการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติ (Cap. 
602) (RDO) ไดถู้กน ามาใชอ้ย่างสมบูรณใ์นปี 2009 
และคณะกรรมการโอกาสทีเ่ท่าเทียมกนั (EOC) ไดร้บั
มอบหมายใหด้ าเนินการตามค าสัง่ 
 

 ทางฝ่ายธุรการ CMAB ไดป้ระกาศใชแ้นวทางการ
บรหิารที่แกไ้ขว่าดว้ยการส่งเสรมิความเท่าเทียมทาง
เชือ้ชาติ ("แนวทาง") เพื่อน าไปใชก้ ับส านักและ
หน่วยงานร ัฐบาลทั้งหมด ตลอดจนถึงองคก์รที่
เกี่ยวขอ้ง (เรยีกรวมกนัว่า “หน่วยงานรฐับาล”) เร ิม่
ตัง้แต่เดือนเมษายน 2020  แนวปฏิบตัินีม้ีดมุ่งหมาย
เพื่อปลุกจติส านึกของหน่วยงานรฐับาลเกีย่วกบัความ
จ าเป็นในความหลากหลายทางเชือ้ชาติและการไม่
แบ่งแยก ตลอดจนการพจิารณาความเท่าเทยีมในการ
ก าหนด การด าเนินการใหส้ าร็จและทบทวนนโยบาย
และมาตรการที่เกี่ยวขอ้งและอ านวยความสะดวก
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องนโยบายเหล่านี้ 
แนวปฏบิตันีิย้งัใหค้ าแนะน าแก่หน่วยงานรฐับาลเพือ่ให ้
แน่ใจว่าผูค้นในฮ่องกงไม่ว่าจะเชือ้ชาตใิด จะไดร้บัการ
เขา้ถงึบรกิารสาธารณะอย่างเท่าเทยีมกนั 

 
 ภายใตแ้นวปฏบิตันีิ ้หน่วยงานรฐับาลไดจ้ดัท ารายการ
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ตรวจสอบมาตรการเพื่อใหป้ระชาชนจากหลากหลาย
เชือ้ชาติสามารถที่จ ะ เข ้าใจถึงความพรอ้มของ
มาตรการและการเตรยีมการที่จะอ านวยความสะดวก
ในการเขา้ถึงบรกิารสาธารณะที่เกี่ยวขอ้งอย่างเท่า
เทยีมกนั 

 
 CMAB สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการโอกาส

ที่เท่าเทียมกนั (EOC) ในการเพิ่มความเท่าเทียมกนั
ทางเชือ้ชาต ิในเดอืนมนีาคม 2022 CMAB ไดจ้ดัสรร
บทบญัญตัเิพิม่เตมิจ านวน $4 ลา้นเหรยีญสหรฐัใหก้บั
ศูนย ์EOC เพื่ออ านวยความสะดวกในการส่งเสริม
โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัส าหรบัชนกลุ่มนอ้ยเป็นเวลาสอง
ปีจาก 2022 ถึง 2024 รายการที่ไดร้บัทุน ไดแ้ก่ กฎ
บตัรความหลากหลายทางเชือ้ชาตแิละการรวมส าหรบั
นายจา้ง, การฝึกใหบ้รกิารลูกคา้ทีเ่ป็นมติรต่อเชือ้ชาต,ิ 
ความเสมอภาคทางเชือ้ชาติในการเชา่อาศยัและการ
รณรงคป์ระชาสมัพนัธอ์ืน่ๆ เป็นตน้ 

 
 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2022, CMAB ให ้

การสนับสนุนดา้นเลขานุการแก่คณะกรรมการก ากบั
กิจการชนกลุ่มน้อยซึง่อยู่ภายใตก้ารน าของอธิบดี
กรมการปกครองอนัไดร้บัมอบหมายใหป้ระสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน/ระหว่างแผนกต่างๆ ในการสนับสนุน
ชนกลุ่มนอ้ย 
 

มาตรการทีม่อียู ่ การโฆษณาในภาษาอืน่ ๆ อกี 8 ภาษา 
 
 สิง่พมิพส์ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูค้นจากหลากหลายเชือ้

ชาติ เชน่ แนวปฏิบตัิ. บทสรุปของรายการตรวจสอบ
มาตรการทีจ่ดัท าขึน้โดยหน่วยงานรฐับาลทัง้หมดและ
สถติปิระจ าปีเกีย่วกบับรกิารล่ามและการแปลทีจ่ดัโดย 
CMAB,  ที่สามารถเขา้ไดจ้ากเว็บไซตข์อง CMAB 
และมใีหบ้รกิารในภาษาจนี, องักฤษ, และอกี 8 ภาษา1. 
 

 เราใหค้วามส าคญักบัมุมมองของผูค้นจากหลากหลาย
เชือ้ชาติในกระบวนการพิจารณารายงานสิทธิ
ม นุษยชนต่ า งๆ  เ อกสารการพิจารณาและข่ าว
ประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัการแปลเป็นภาษาอืน่ ๆ 

 
1  ลงิคไ์ปยงัแนวทาง, บทสรุปรายการตรวจสอบมาตรการและสถติปิระจ าปีเกีย่วกบัการบรกิารล่ามและ

แปลตามล าดบัดงันี:้ 
https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_admin_guideline.htm 
https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_agpre.htm 
https://www.cmab.gov.hk/en/other_information/racial_equality.htm 
เอกสารขา้งตน้มภีาษาจนี องักฤษ และอกี 8 ภาษา ไดแ้ก ่บาฮาซาอนิโดนีเซยี ฮนิด ีเนปาล ปัญจาบ 
ตากาล็อก ไทยและอูรดู และเวยีดนาม 

https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_admin_guideline.htm
https://www.cmab.gov.hk/en/issues/equal_agpre.htm
https://www.cmab.gov.hk/en/other_information/racial_equality.htm
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ที่มักใชโ้ดยชาวฮ่องกงที่สามารถสื่อสารไดเ้ฉพาะ
ภาษาจีนและภาษาองักฤษเท่าน้ัน เราจะด าเนินการ
แปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปตามความเหมาะสม 

 
 บรกิารทางดา้นภาษา 

 
 ประชาชนทั่วไปไม่ ว่าจะมีภูมิหลังทางเชือ้ชาติใด

สามารถขอขอ้มูลไดแ้ละสอบถามเกีย่วกบัการท างาน
ของ CMAB ผ่านทางอีเมล โทรสาร ไปรษณีย ์และ
โทรศัพท  ์CMAB จะจัดใหม้ีบร ิการล่าม / แปลที่
เหมาะสมส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารตามความจ าเป็น 
 

 คู่มือการใชง้านและการบรรยายสรุปส าหร ับการ
ให ้บริการภาษาแก่ผู ้ใช บ้ร ิการให ้ก ับ เจ ้าหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หนา้ทีส่่วนหนา้เพื่อใหแ้น่ใจว่า
พวกเขาตระหนักถงึนโยบายการบรกิารภาษาเพือ่ทีจ่ะ
ส่งเสรมิความเท่าเทียมทางเชือ้ชาติและคุน้เคยกับ
ขัน้ตอนการท างานทีก่ าหนด 

 
 บตัรประจ าตวัภาษาและขอ้มูลสายด่วนบรกิารล่ามทาง

โทรศัพทท์ี่ด า เ นินการโดย  ศูนย  ์CHEER พรอ้ม
ใหบ้รกิารที่แผนกตอ้นรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสื่อสารระหว่างพนักงานของเรากบัผูใ้ชบ้รกิารที่
ตอ้งการความชว่ยเหลอื 

 
 นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล เจา้หนา้ที่ส่วน

หนา้จะบนัทึกประสบการณแ์ละขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการ
ใหบ้ริการภาษาไดม้ีการจัดท าตามแบบแผนเพื่อ
วัตถุประสงค นี์้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบและการปรบัปรุงบรกิารในอนาคต 

 
การมส่ีวนรว่มในโครงการฝึกงานส าหรบันักเรยีนทีไ่ม่ใชค่น
จนี 
 
 CMAB ไดเ้สนอต าแหน่งภายใตโ้ครงการฝึกงานเพื่อ

ช่วยให ้นักศึกษาชาวจีนที่ ไม่ ใช่ชาติพันธุ ไ์ ด ้ร ับ
ประสบการณก์ารท างานและเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขนัในการจา้งงานในเวลาเดียวกนั โครงการนีจ้ะ
ช่วยใหเ้จา้หน้าที่ของ CMAB เห็นคุณค่าของความ
หลากหลายทางเชือ้ชาติและความแตกต่างทาง
วฒันธรรมในทีท่ างาน 

 
การประเมินการท างาน
ในอนาคต 

CMAB ไดด้ าเนินการตรวจสอบเป็นประจ าเกี่ยวกับการ
ใหบ้รกิารแก่ผูค้นจากหลากหลายเชือ้ชาต ิเพือ่การประเมิน
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และปรบัปรุงการใหบ้รกิารไดอ้ย่างต่อเน่ือง, มีการรวบรวม
ขอ้มูลและขอ้มูลเกี่ยวกับการใชบ้ริการโดยผูค้นจาก
หลากหลายเชือ้ชาต ิขอ้เสนอแนะ / ค าแนะน าจากพนักงาน
และผูใ้ชบ้รกิารของเราจะถูกรวบรวมเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ
การบรกิาร 
 

มาตรการเพิ่ม เติมที่
ด า เ นิ น ก า ร / ที่ จ ะ
ด าเนินการ 

CMAB จะจดัพนักงานโดยเฉพาะพนักงานแนวหน้าและ
พนักงานใหม่เพื่อที่จะไดเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมที่เกี่ยวขอ้ง
และเซสช ัน่การแบ่งปันประสบการณเ์พือ่เพิม่ความตระหนักรู ้
และอ่อนไหวต่อความเท่าเทยีมกนัทางเชือ้ชาต ิ 
 

าหากว่ามีขอ้สงสยัเกีย่วกบัมาตรการส่งเสรมิความเท่าเทียมทางเชือ้ชาติที่มีอยู่และ
ตามแผน กรุณาตดิต่อ Katie NGAI, EO(Adm)3 ผ่านชอ่งทางต่อไปนี ้- 
 
โทรศพัท ์ : 2810 2127 
แฟกซ ์ : 2179 5284 
อเีมล : cmabenq@cmab.gov.hk 
ทีอ่ยู ่ : 13/F, East Wing, Central Government 

Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong 
Kong 

 
 
 

ส านกังานกจิการเกีย่วกบัรฐัธรรมนูญและจนีแผ่นดนิใหญ่ 
กรกฎาคม 2022 
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