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มาตรการทีม่อียู่ และไดว้างแผนไวเ้กีย่วกบั  
การส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางเชือ้ชาต ิ

 
สํานกังานดา้นการพฒันา (สาขาควบคุมงาน) 

 
 

สํานักงานดา้นการพฒันา (สาขาควบคุมงาน) (DEVB(WB)) ให ้
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกบัการเปิดโอกาสใหก้บัประชาชน รวมถึงผูท้ี่มีเช ือ้ชาติที่

หลากหลายใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลของรฐับาล และบรกิารต่าง ๆ ที่ใหบ้รกิารโดย
สํานักงาน มาตรการเพือ่ส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางเชือ้ชาต ิและจดัใหม้คีวามเท่าเทยีมใน
การเขา้ถงึบรกิารต่าง ๆ ของชมุชนสําหรบัทีม่เีช ือ้ชาตทิีห่ลากหลาย 
 
A. บรกิารตอบขอ้ซกัถามแก่ประชาชน 
 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  ประชาชนสามารถรบัขอ้มูลเกีย่วกบั DEVB(WB) ผ่านการ

สอบถามทางโทรศพัท ์อเีมล และคํารอ้งภายใตร้หสัในการ
เขา้ถึงขอ้มูล เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรกิารตอบขอ้ซกัถามแก่
ประชาชนน้ันประชาชนจะสามารถเขา้ถงึไดง่้ายดายโดยไม่
คํานึงถึงชาติกําเนิด มาตรการต่าง ๆ ไดถู้กนํามาใชเ้พื่อ
เอาชนะอุปสรรคดา้นภาษาในการใหบ้รกิาร 
 

มาตรการทีม่อียู่  จะจัดใหม้ีบร ิการล่ามแปลภาษาตามความจําเป็น และ
เหมาะสม 
 

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 จะเก็บรวบรวมคําตชิมเกีย่วกบัประสทิธภิาพของบรกิารล่าม
แปลภาษาจากประชาชน รวมถงึผูท้ีม่เีช ือ้ชาตทิีห่ลากหลาย
เพือ่ทําการทบทวน และปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 

 
B. การจดัการสถานที ่
 
i. สําหรบั Cattle Depot 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  ก า ร เ ปิ ด  Cattle Depot Artist Village (ห มู่ บ ้า น ) 

ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนเพือ่เขา้ชมสถานทีท่างประวตัศิาสตร ์
และจดักจิกรรมต่าง ๆ 
 

มาตรการทีม่อียู่  หมูบา้นจะเปิดใหบ้รกิารแก่ประชาชน และการสมคัรขอเชา่
สถานทีใ่หก้บักลุ่มผูท้ํางานดา้นศลิปะทุกคนโดยไม่คํานึงถงึ
ชาตกิําเนิด ป้ายปิดประกาศทีห่มู่บา้นจะมใีหบ้รกิารเป็นสอง
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ภาษา คอื ภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
 

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 คําตชิมเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของเราจากประชาชน รวมถงึ
ผูท้ีม่ีเช ือ้ชาตทิีห่ลากหลายจะไดร้บัการทบทวนเพื่อทําการ
ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ตามความจาํเป็น 

 
ii. สําหรบัสถานทีข่องสํานักงานโบราณวตัถุ และอนุสรณส์ถาน (AMO) 
 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  การเปิดสถานที่ของ AMO ใหก้บัประชาชนเพื่อเขา้ชม

สถานทีท่างประวตัศิาสตร ์
 

มาตรการทีม่อียู่  สถานทีข่อง AMO จะเปิดใหบ้รกิารแกป่ระชาชนทุกคนโดย
ไม่คํานึงถงึชาตกิําเนิด ป้ายปิดประกาศ ณ ทุกสถานทีจ่ะมี
ใหบ้รกิารเป็นสองภาษา คอื ภาษาจนี และภาษาองักฤษ 
 

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 คําตชิมเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของเราจากประชาชน รวมถงึ
ผูท้ีม่ีเช ือ้ชาตทิีห่ลากหลายจะไดร้บัการทบทวนเพื่อทําการ
ปรบัปรุงใหด้ขีึน้ตามความจาํเป็น 

 
iii. เพิม่อํานาจใหก้บัสํานักงานเกาลูนฝ่ังตะวนัออก (EKEO) 
 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  มกีารจดันําเทีย่วไปยงั EKEO เป็นประจาํซึง่จะจดัขึน้สําหรบั

องคก์ร และประชาชนทั่วไปเพื่อใหข้อ้มูลโดยสรุปเกีย่วกบั
การเปลี่ยนแปงของเกาลูนฝ่ังตะวนัออกใหเ้ป็นย่านธุรกิจ
หลกัทีส่อง และการรเิร ิม่เมอืงอจัฉรยิะในเกาลูนฝ่ังตะวนัออก 
 

มาตรการทีม่อียู่  ยินดีตอ้นรบัองคก์รต่าง ๆ และประชาชนที่สนใจมาทําการ
ลงทะเบยีนการนําเทีย่วโดยไม่คํานึงถงึชาตกิาํเนิด 
 

  การนําเที่ยวจะดําเนินการในสองภาษาทางการ เช่น 
ภาษาจนี และ/หรอืภาษาองักฤษตามความเหมาะสมเพือ่ให ้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ชม 
 

  ใบปลวิ จุลสาร และแผ่นพบัสําหรบัการแจกจา่ยใหก้บัผูเ้ขา้
ชมจะมีให ้บร ิการทั้ง ในภาษาจีน  และภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ ป้ายประกาศขอ้มูลที่ EKEO ยังใหบ้รกิารทั้ง
ภาษาจนี และภาษาองักฤษดว้ยเชน่กนั 
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การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 มาตรการที่มีอยู่จะยงัคงดําเนินการต่อไป และจะไดร้บัการ
ทบทวนเมือ่มคีวามจาํเป็น 

 
iv. Fly the Flyover Operation ทีไ่ดร้บัการดูแลโดย EKEO 
 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  เพื่อมอบสถานที่ใหก้บัประชาชนเพื่อการสรา้งสรรค ์งาน

ศลิปะ และการใชง้านทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรม และทีเ่กีย่วขอ้ง
ในสถานที่ทั้งสามแห่งใตถ้นนเลี่ยงเมือง Kwun Tong 
ปัจจุบนัสถานทีเ่หล่านีไ้ดร้บัการบรกิาร และดําเนินการโดย
องคก์ารที่ไม่แสวงหาผลกําไร (HKALPS) ภายใตก้าร
ดําเนินงานของ Fly the Flyover Operation 
 

มาตรการทีม่อียู่  การใชง้านสถานที่ทัง้สามแห่งเพื่อเปิดใหทุ้กองคก์ร และ
บุคคลแต่ละคนทําการสมคัรไดโ้ดยไม่คํานึงถงึชาตกิําเนิด 
พวกเขาสามารถจองสถานทีอ่ํานวยความสะดวกเพือ่จดังาน 
หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
เพือ่ส่งเสรมิการคน้พบ และของแต่ละบุคคล และการรวมตวั
กนัเป็นสงัคมในชุมชน ประชาชน รวมไปถึงกลุ่มผูด้อ้ย
โอกาศ และผูท้ีม่เีช ือ้ชาตทิีห่ลากหลายจะไดร้บัการตอ้นรบั
ใหม้าเขา้รว่มในโปรแกรมที่จดัขึน้โดย HKALPS และ/หรื
องคก์รอืน่ ๆ  
 

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต 

 มาตรการที่มีอยู่จะยงัคงดําเนินการต่อไป และจะไดร้บัการ
ทบทวนเมือ่มคีวามจาํเป็น 

 
C. การฝึกอบรมพนกังาน 
 
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง  เพื่อเพิ่มการรบัรูถ้ึงความละเอียดอ่อนทางเชือ้ชาติ และ

ความเขา้ใจในดา้นกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้
ชาตขิองเจา้หนา้ทีต่อ้นรบัลูกคา้ 
 

มาตรการทีม่อียู่  DEVB(WB) จะยงัคงทํางานรว่มกบัคณะกรรมาธกิารดา้น
โอกาสของความเท่าเทยีมกบัสํานักกจิการรฐัธรรมนูญ และ
แผ่นดนิใหญ่ สถานบนัฝึกอบรม และการพฒันาขา้ราชการ
พลเรอืน หรอืองคก์รของเอกชนที่เกีย่วขอ้งเพื่อมอบการ
ฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ทีต่อ้นรบัลูกคา้ 
 

การประเมนิผลงาน  จะเปิดรบัคําตชิมของเจา้หนา้ทีพ่รอ้มกบัความคดิเห็นเพือ่
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ในอนาคต เพิม่เนือ้หาในเอกสารเวยีน 
 
D. ขอ้ซกัถาม 
 
สําหรบัขอ้ซกัถาม โปรดตดิต่อ –  
 
หมายเลขโทรศพัท ์ : 3509 8801 
หมายเลขแฟ็กซ ์ : 2523 5327 
อเีมล : wbenq@devb.gov.hk 
ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย ์ : 15/F, West Wing, Central Government Offices, 

2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong 
 
 
 
สํานกังานดา้นการพฒันา (สาขาควบคุมงาน)  
พฤษภาคม 2020 


