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มาตรการทีม่อียูแ่ละแผนงาน 

เกีย่วกบัการสง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัทางเชือ้ชาต ิ

 

คณะกรรมาธกิารเพือ่ความเทา่เทยีมทางโอกาส 

 

 

 

คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (EOC) ก่อตัง้ขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 1996 เป็น

หน่วยงานตามกฎหมายในการด าเนินการกฎหมายว่าดว้ยการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมทางเพศ 

(SDO), กฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพ (DDO), กฎหมายว่าดว้ย

การเลอืกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทางสถานะครอบครัว (FSDO) และกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกปฏบิัตโิดย

ไม่เป็นธรรมทางเชือ้ชาต ิ(RDO) ในฮอ่งกง 

 

คณะกรรมาธกิารท างานเพือ่ขจัดการเลอืกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมบนพืน้ฐานดา้นเพศ สถานภาพการสมรส 

การตัง้ครรภ ์การใหน้มบุตร ความพกิาร สถานะครอบครัวและเชือ้ชาต ิ

 

เรายังมคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะขจัดการลว่งละเมดิทางเพศ การลว่งละเมดิในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ รวมทัง้การ

คกุคามและการวา่รา้ยบนพืน้ฐานของความพกิารและเชือ้ชาต ิเราส่งเสรมิโอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่าง

ชายและหญงิ ระหวา่งบุคคลทีม่แีละไม่มีความพกิาร และไม่ค านงึถงึสถานะครอบครัวและเชือ้ชาต ิ 

 

ทาง EOC ไดจ้ัดท ารายการตรวจสอบภายใต ้“แนวทางการบรหิารวา่ดว้ยการส่งเสรมิความเท่าเทียมทาง

เชือ้ชาต”ิ ซึง่ออกโดยส านักงานกจิการเกีย่วกับรัฐธรรมนูญและจีนแผ่นดนิใหญ่ (CMAB) โดยเนน้ที่

บรกิารและมาตรการทีม่อียู่และวางแผนไวท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิความเท่าเทียมกันทางเชือ้ชาตแิละ

การเขา้ถึงบริการสาธารณะที่ส าคัญอย่างเท่าเทียมกันซึง่จัดเตรียมใหโ้ดยคณะกรรมการ รายการ

ตรวจสอบน้ี รวมถึงรายการตรวจสอบที่จัดท าโดยส านัก/กรมและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ไดร้ับการ

อปัโหลดไปยังเว็บไซตข์อง CMAB เพือ่ใหเ้ขา้ถงึไดแ้บบสาธารณะ 

 

A. บรกิารสอบถามและค ารอ้งเรยีน  

  

บรกิาร 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  EOC จัดการกบัค ารอ้งเรียนที่เกีย่วขอ้งกับการกระท าที่ผดิกฎหมาย ด าเนิน 

การไตส่วนและการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท และใหค้วามช่วยเหลอืตามมาตราที ่

78 และ 79 ของ RDO ซึง่เป็นการท างานเพื่อขจัดการเลอืกปฏบิัตโิดยไม่

เป็นธรรมทางเชื้อชาต ิการคุกคามและการว่ารา้ย และส่งเสริมความเท่า

เทียมกันทางโอกาส และความสามัคคีระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเชือ้ชาต ิ

   EOC ใหค้ าแนะน าและจัดการกบัขอ้สงสยัจากหน่วยงานสาธารณะหน่วยงาน

อืน่ๆ และบุคคลธรรมดาในการปฏบิัตติาม RDO 
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มาตรการทีม่อียู่   จัดหาชอ่งทางทีเ่ท่าเทยีมกนัในการสอบถามและยืน่ค ารอ้งเรยีนโดยผูค้นทีม่ี

ความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิ

   ความตอ้งการ ความละเอยีดออ่น และความกงัวลของกลุ่มเชือ้ชาตติ่างๆ จะ

ถูกน ามาพจิารณาในการใหบ้รกิารสอบถามและค ารอ้งเรยีน 

   เราใหบ้รกิารล่ามและบริการแปลเอกสารเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ดา้นภาษาส าหรับผูส้อบถามและผูร้อ้งเรยีนที่มีเชือ้ชาตอิันหลากหลาย และ

เมือ่มคีวามตอ้งการทีจ่ าเป็น 

การประเมินการท างาน

ในอนาคต 

  EOC จะท าการประเมินและทบทวนบริการสอบถามและการจัดการค า

รอ้งเรยีนของหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ และมาตรการเพือ่สง่เสรมิการเขา้ถงึ

บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนัโดยผูค้นทีม่เีชือ้ชาตอินัหลากหลายตอ่ไป 

มาตรการ 

เพิม่เตมิ 

ทีใ่ช ้/  

จะน ามาใช ้

  มาตรการจะเพิ่มมากขึน้เพื่อใหผู้ส้อบถามและผูร้อ้งเรียนที่มีเชื้อชาตอิัน

หลากหลายมีความเขา้ใจในกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องค ารอ้งเรียน 

(CHP) และ/หรือขั ้นตอนในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท โดยการแสดงค า

บรรยายในแปดภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึง่

ไดแ้ก่ บาฮาซาอนิโดนีเซยี ฮนิด ีเนปาล ตากาล็อก ไทย อูรดู เวยีดนาม 

และปัญจาบ ใหก้ับวดิโีอ CHP และการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท เช่นเดยีวกับ

ขอ้มูล CHP ที่จัดเตรียมส าหรับผูร้อ้งเรียนและผูต้อบแบบสอบถามในแปด

ภาษาขา้งตน้นอกเหนือจากภาษาจนีและภาษาองักฤษ  

  ขอ้มูลการสอบถามและค ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรือ่งเชือ้ชาต ิและ/หรือกลุ่มทาง

เชือ้ชาตจิะถูกเก็บรวบรวมเพื่อน ามาทบทวนเกีย่วกับนโยบายและมาตรการ

เพือ่ความเท่าเทยีมกนัทางเชือ้ชาตอิย่างตอ่เน่ือง 

   บันทึกที่เหมาะสมเกีย่วกับความตอ้งการภาษาพเิศษที่มีการรอ้งขอโดยผู ้

สอบถามและผูร้อ้งเรียน(นอกเหนือจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) จะถูก

เก็บบันทกึไวใ้นระบบการจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลภายใน 

   

B. บรกิารฝึกอบรมส าหรบัประชาชนท ัว่ไป 

บรกิาร 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  แผนกนโยบาย การวจิัยและการฝึกอบรมของ  EOC น าเสนอการฝึกอบรม

สองชดุใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป ไดแ้ก่ หลักสูตรการฝึกอบรมตามปฏทินิและ

หลกัสตูรทีก่ าหนดขึน้เอง เพือ่ใหก้ารฝึกอบรมเกีย่วกบัโอกาสทีเ่ท่าเทียมกัน

ทางกฎหมายและกลยุทธก์ารจัดการทีเ่กีย่วขอ้ง 

มาตรการทีม่อียู่   สือ่ทีใ่ชใ้นหลกัสตูรการฝึกอบรม  

 ภายใตโ้ปรแกรมปฏทินิการฝึกอบรม EOC ในแต่ละปีจะจัดเป็น สองชุด

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูใบไมร้่วง โดยมีการฝึกอบรมทัง้ในภาษา

กวางตุง้และภาษาอังกฤษใหฟ้รีทัง้สองชุด เพื่อใหม้ั่นใจว่าทัง้คนที่พูด
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ภาษากวางตุง้และไม่พูดภาษากวางตุง้สามารถเขา้ร่วมอบรมในหลกัสตูร

การฝึกอบรมของเราไดโ้ดยไม่มอีปุสรรคดา้นภาษา  

 ภายใตก้ารฝึกอบรมที่ก าหนดขึ้นเอง เราจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรม

ภาษากวาง ตุง้และภาษาองักฤษใหต้ามค าขอจากองคก์รตา่งๆ 

   เน้ือหาของหลกัสตูรการฝึกอบรม 

 แนวคดิความเสมอภาคทางเชือ้ชาต ิสถานทีท่ างานทีม่หีลายวัฒนธรรม

รวมกัน และการกระท าที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ภายใต ้RDO ได ้

ครอบคลมุอยู่ในหลกัสตูรปฏทินิการฝึกอบรมและหลกัสตูรการฝึกอบรม

ทีก่ าหนดขึน้เองตามเหมาะสมในการสง่เสรมิความเท่าเทยีมกนัทางเชือ้

ชาต ิ

   การเขา้ถงึบรกิารฝึกอบรม 

 สามารถเขา้ถงึขอ้มูลและรายละเอยีดของการลงทะเบียนทัง้หมดไดท้ี่

เว็บไซตข์อง EOC ทัง้ในภาษาจนีและภาษาองักฤษ  

 แบบฟอรม์การลงทะเบียนในภาษาจีนและภาษาอังกฤษมีอยู่ที่เว็บไซต์

ของ EOC 

การประเมินการท างาน

ในอนาคต 

  เน้ือหาของหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมที่เกีย่วขอ้งกับความเท่าเทียมกัน

ทางเชื้อชาตจิะไดร้ับการทบทวนโดยผูฝึ้กสอนในการฝึกอบรมทัง้สองชุด

เป็นประจ าทุกปี 

   

C. บรกิารฝึกอบรมส าหรบัประชาชนทีม่เีชือ้ชาตอินัหลากหลาย 

บรกิาร 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  หน่วยงานชนกลุม่นอ้ย (“หน่วยงาน”) ของ EOC มีความกระตอืรืนรน้ในการ

เขา้ถงึกลุ่มเชือ้ชาต ิเพื่อแยกแยะความตอ้งการการฝึกอบรมที่เกีย่วกับการ

ป้องกันต่อตา้นการเลือกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมและประเมนิความตอ้งการ

ดา้นภาษาของพวกเขา 

มาตรการทีม่อียู่   จะมีการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับกลุ่มเชื้อชาตติ่างๆเมื่อมีความ

จ าเป็นและสามารถกระท าไดผ้่าน: 

 บรกิารโดยตรงจะด าเนนิการโดยเจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามเชีย่วชาญในภาษา

ทีก่ลุม่ดงักลา่วตอ้งการ 

 การส่งเรื่องส าหรับบริการล่ามและ/หรือบริการแปลเอกสารโดยผู ้

ใหบ้รกิารทีอ่ยู่ภายนอก   

 ความร่วมมอืกบัเอ็นจโีอ กลุม่เชือ้ชาตติ่างๆ หรือส านักงานกงสุล เพื่อ

ชว่ยสนับสนุนภาษาทีจ่ าเป็น 

การประเมินการท างาน

ในอนาคต 

  ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มคนที่มีเชื้อชาตอิันหลากหลายเกี่ยวกับบริการการ

ฝึกอบรมจะถูกรวบรวมจากกจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธข์องหน่วยงาน 

และจากการจัดใหม้กีารประชมุอย่างสม ่าเสมอกบัผูน้ าชุมชนของกลุ่มคนที่มี
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เชือ้ชาตอินัหลากหลาย 

มาตรการ 

เพิม่เตมิ 

ทีใ่ช ้/  

จะน ามาใช ้

  แนวคดิในดา้นการขยายเครือข่ายกลุ่มชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชือ้

ชาตขิองหน่วยงาน เราจะเพิม่การอบรมใหแ้กก่ลุม่เชือ้ชาตทิีม่ีประชากรนอ้ย

แตก่ าลงัเตบิโต เชน่ กลุม่ชาวแอฟรกินั บังคลาเทศ ซกิข ์ศรลีงักา เป็นตน้ 

 

 

D. การใหบ้รกิารดา้นภาษาอยา่งเหมาะสมแกผู่ใ้ชบ้รกิารทีต่อ้งการ 

บรกิาร 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  EOC มุ่งมั่นที่จะใชก้ลยุทธเ์ชงิรุกและการปฏบิัตเิพื่อใหม้ั่นใจในการเขา้ถงึ

บรกิารไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนัของผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามหลายทางเชือ้ชาต ิและ

เพื่ออ านวยความสะดวกในการสือ่สารกับผูใ้ชบ้ริการที่ไม่สามารถอ่านหรือ

สือ่สารเป็นภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได ้ดว้ยการจัดหาบริการภาษาใหต้าม

ความเหมาะสม 

มาตรการทีม่อียู่   แผ่นพับขอ้มูลเกีย่วกบักฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมทัง้ 4 

ฉบับ ที่ EOC น ามาใช ้รวมถงึขอ้มูลอืน่ๆที่เกีย่วขอ้ง จะมีใหบ้รกิารในแปด 

ภาษานอกเหนือจากภาษาองักฤษและจนี ไดแ้ก:่ บาฮาซาอนิโดนีเซยี ฮนิด ี

เนปาล ปัญจาบ ตากาล็อก ไทย อรูด ูและเวยีดนาม ท่านสามารถขอรับแผ่น

พับเหลา่น้ีไดท้ีส่ านักงานของ EOC หรอืสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซต์

ของ EOC สือ่ประชาสัมพันธต์่างๆจะถูกแปลเป็นภาษาอืน่ๆนอกเหนือจาก

ภาษาจนีและภาษาองักฤษตามความจ าเป็นและสามารถปฏบิัตไิด ้

การประเมินการท างาน

ในอนาคต 

  ขอ้เสนอแนะเกีย่วกับประสทิธภิาพของการสนับสนุนดา้นภาษาส าหรับผูใ้ช ้

บรกิารทีม่เีชือ้ชาตหิลากหลายตา่งๆ จะถูกน ามาทบทวนและปรับปรุงในการ

ใหบ้รกิารอย่างตอ่เน่ือง 

   จ านวนของค ารอ้งส าหรับการแปลภาษาและบรกิารลา่ม และการใหบ้รกิารจะ

ไดร้ับการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

บรกิารในอนาคตและการวางแผนดา้นทรัพยากรทีต่อ้งการ 

มาตรการ 

เพิม่เตมิ 

ทีใ่ช ้/  

จะน ามาใช ้

  เพือ่เพิม่การขยายการเผยแพร่ขอ้มูลไปยังกลุ่มคนหลากหลายเชือ้ชาตซิ ึง่

ก าลังเตบิโต เช่น ชาวบังคลาเทศและชาวศรีลังกา แผ่นพับขอ้มูลจะถูก

น าไปแปลและเผยแพร่ใหพ้วกเขาโดยตรงหรอืจากเว็บไซตข์อง EOC 

 

 

  เพื่อเพิ่มการรับรู ว้่ามีการใหบ้ริการล่าม/แปลภาษาฟรีในภาษาอื่นๆ 

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาจีน จงึมีการตดิแสดงแผ่นประกาศ / 

โปสเตอร์ไวอ้ย่างเด่นชัดที่บริเวณล็อบบี้ของ EOC และจะใส่เอาไวบ้น

เว็บไซตข์อง EOC ตามความเหมาะสม 

   พนักงานปฏบิัตงิานส่วนหนา้จะใหค้ าแนะน าเกีย่วกับบรกิารดา้นภาษาของ 

EOC ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการตดิต่อสื่อสารกับ
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ผูใ้ชบ้รกิารของ EOC ที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนได ้ก็จะมี

บรกิารหูฟังแปลภาษาอัจฉรยิะ AI ที่มีความเชีย่วชาญในการแปลภาษา

อย่าง Earbuds ซึง่รองรับการแปลไดถ้งึ 36 ภาษาไวใ้หใ้ชง้านตามความ

จ าเป็น 

   จ านวนค ารอ้งส าหรับการแปลภาษาและบรกิารลา่มถูกเก็บรวบรวม เพือ่น ามา

ทบทวนเกีย่วกบับรกิารและแหลง่ทรัพยากรทีม่ี 

   ค าประกาศการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ EOC และรายงานเกี่ยวกับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซตข์อง EOC ไดม้ีการแปล

เป็นภาษาอืน่ๆ อกี 9 ภาษานอกเหนือจากภาษาองักฤษและภาษาจนี ไดแ้ก่: 

บาฮาซาอนิโดนีเซยี เบงกอล ฮนิดี เนปาล ปัญจาบ ตากาล็อก ไทย อูรด ู

และเวยีดนาม  

   จะมีการก าหนดขัน้ตอนส าหรับการจัดการเกี่ยวกับบริการล่าม / การ

แปลภาษา เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนักงานทุกคนโดยเฉพาะพนักงานปฏบิัตงิาน

ส่วนหนา้จะไดร้ับทราบขั ้นตอนอย่างถูกตอ้งและใหบ้ริการไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพแน่นอน 

 

หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะ โปรดตดิต่อ Miss Gloria Yu เจา้หนา้ที่อาวุโสฝ่ายความเท่าเทียมกัน

ทางโอกาส (สว่นงานธุรการและบุคลากร) แผนกวางแผนและบรกิารองคก์ร ผ่านชอ่งทางดงัตอ่ไปน้ี – 

 

อเีมล:  eoc@eoc.org.hk 

โทรศพัท:์  (852) 2511 8211 

แฟกซ:์  (852) 2511 8142 

บรกิาร SMS: 6972566616538 (ส าหรับผูท้ีม่คีวามบกพร่องในการไดย้นิ / ปัญหาดา้นการพูด) 

 

 ผูทุ้พพลภาพที่ตอ้งการความช่วยเหลอืทางร่างกายในการเดนิทางไปยังส านักงาน EOC สามารถ

ตดิตอ่เราไดท้ี ่2511 8211 

 ส าหรับตดิต่อสอบถามทั่วไปนอกเวลาท าการ กรุณาฝากขอ้ความเสยีงไดท้ี่สายด่วนของเรา 2511 

8211 

 

คณะกรรมาธกิารเพือ่ความเทา่เทยีมทางโอกาส 

กรกฎาคม 2022 
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