
1 

มาตรการท่ีมีอยู่และแผนสนับสนุน 
ความเท่าเทียมกันสําหรับชนกลุ่มน้อย 

 
สวัสดิการสังคม 

 
 
ผูอ้ยูอ่าศยัท่ียากลาํบากทั้งหมดในฮ่องกงไดใ้ชบ้ริการสวสัดิการสังคมท่ีเท่าเทียมกนัตามสิทธ์ิอยา่งเตม็ท่ีตราบใดท่ีพวกเขา
ปฏิบติัตามเกณฑสิ์ทธิโดยไม่คาํนึงถึงเช้ือชาติของพวกเขา 
 
มาตรการท่ีใช/้จะใชโ้ดยกรมสวสัดิการสังคม (SWD) ท่ีเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางเช้ือชาติและการให้บริการท่ีไดรั้บ
สวสัดิการสังคมสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุดงัต่อไปน้ี 
 
A. มาตรการท่ีทําให้ชนกลุ่มน้อยได้รับบริการสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน 
 
การบริการที่เกี่ยวข้อง ⚫  SWD ดาํเนินการมาตรการท่ีทาํให้ชนกลุ่มนอ้ยไดรั้บบริการสวสัดิการสังคมท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

เท่าเทียมกนัและปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของชนกลุ่มนอ้ยท่ีใชบ้ริการสวสัดิการสังคม 

มาตรการท่ีมีอยู่  การอา้งอิงสถิติและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

 ⚫  ในการวางแผนและการปฏิบติับริการสวสัดิการ SWD ไดอ้า้งอิงสถิติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุท่ีใชป้ระโยชน์ไดท่ี้มาจากแหล่งต่างๆรวมทั้งสาํนกัสาํมะโน
และสถิติหน่วยงานราชการอื่นๆและองคก์รท่ีไม่ใช่องคก์รของรัฐ (NGOs) และไดเ้ร่ิมตน้
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติสาํหรับการใชบ้ริการล่ามและบริการแปลของหน่วยงาน
ต่างๆตั้งแต่มกราคมค.ศ.2019 เพือ่เขา้ใจวามตอ้งการทางสังคมของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ
ไดดี้ขึ้น  

  ใบปลิวบริการท่ีเป็นภาษาของชนกลุ่มนอ้ย 

 ⚫  จะแปลใบปลิวบริการสาํคญัเป็นหกภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ1ซ่ึงถูกใชใ้นหน่วย
บริการและ/หรืออปัโหลดไปยงัหนา้แรกของ SWD เพื่ออาํนวยความสะดวกในการเขา้ชม
และการอา้งอิงไดอ้ยา่งง่าย  

  หนา้แรกของ SWD 

 ⚫  SWD ไดส้ร้างไอคอนทางลดั “ขอ้มูลสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ” บนหนา้แรกของ
SWD เพื่ออาํนวยความสะดวกในการเขา้ชมบริการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในภาษาชนกลุ่มนอ้ย
ทางชาติพนัธ์ุต่างๆโดยชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ ประชาชนพนกังานของ SWD และ

 
1หกภาษาชนกลุ่มนอ้ยรวมถึงภาษาบาฮาซาภาษาฮินดีภาษาเนปาลภาษาตากาล็อกภาษาไทยและภาษาอูรดู 



2 

องคก์ารนอกภาครัฐ 

  บริการการแปลความหมาย 

 ⚫  SWD จะจดับริการล่ามตามความเหมาะสมเม่ือใหบ้ริการสวสัดิการสังคมสาํหรับชนกลุ่ม
นอ้ยทางชาติพนัธ์ุพนกังานอาจจะใชบ้ริการล่ามสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุจากแหล่ง
ต่างๆ เช่นบริการล่ามศาลบริการล่ามท่ีให้โดยการบริหารโรงพยาบาลและศูนยส์าํหรับความ
สามคัคีและการปรับปรุงให้ดีขึ้นของผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ (CHEER) 
ภายใตส้าํนกับริการคริสเตียนฮ่องกงท่ีให้บริการล่ามดว้ยเงินทุนของกรมกิจการพลเรือนและ
องคก์ารนอกภาครัฐอื่นๆเป็นตน้ 

  ส่ิงอาํนวยความสะดวกเวบ็แคม 

 ⚫  SWD ไดติ้ดตั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกเวบ็แคมในสิบหน่วยบริการสาํหรับการดาํเนินการ
ประชุมทางวิดีโอไตรภาครีะหว่างผูใ้ชบ้ริการสังคมสงเคราะห์ (หน่วยงานของกรมและ
ศูนยบ์ริการครอบครัวแบบบูรณาการ/ศูนยบ์ริการแบบบูรณาการท่ีดาํเนินการโดยองคก์าร
นอกภาครัฐ)/พนกังานการประกนัสังคมและล่ามเม่ือมีความตอ้งการ 

  ผูโ้ทรเขา้ท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุใชบ้ริการการแปลความหมายทางโทรศพัทท์นัที
สาํหรับการสอบถามโดยฮอทไลน์ของ SWD 

 ⚫  ฮอทไลน์ของ SWD  <2343 2255> ใหบ้ริการการแปลความหมายโดยทางโทรศพัทท์นัทีโดย
เจ็ดภาษาชนกลุ่มนอ้ยทัว่ไปกบัผูโ้ทรเขา้ท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยเพ่ือทาํให้พวกเขาสอบถามบริการ
สวสัดิการสะดวกขึ้น 

  เร่ืองท่ีจะตอ้งทราบในการให้บริการสวสัดิการสําหรับชนกลุ่มนอ้ย 

 ⚫  SWD ไดอ้อก "ส่ิงท่ีตอ้งทราบในการให้บริการสวสัดิการสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยชาติพนัธ์ุ" (ขอ้
ควรระวงั) ห้กบันกัสังคมสงเคราะห์/เจา้หนา้ท่ีประกนัสังคมของหน่วยงานท่ีเก่ียวกบักรมนกั
สังคมสงเคราะหข์องศนูยบ์ริการครอบครัวแบบบูรณาการ/ศูนยบ์ริการแบบบูรณาการและ
บริการเยาวชนท่ีดาํเนินการโดย NGOs เพื่อให้การอา้งอิงในการให้บริการกบัชนกลุ่มนอ้ย
ทางชาติพนัธ์ุสาํหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ ซ่ึงรวมถึงวฒันธรรมประเพณีของชนกลุ่มนอ้ย
ทางชาติพนัธ์ุต่างๆและวิธีการจดับริการล่ามและแปลท่ีเหมาะสมเป็นตน้นอกจากน้ี SWD มี
ฉบบัตดัยอ่ของขอ้ควรระวงัระเบียบการและสคริปตภ์าษาองักฤษในจดัการการแวะเยี่ยม/การ
สอบถามทางโทรศพัทจ์ากชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุเพื่อพนกังานเคาน์เตอร์และพนกังาน
ตอ้นรับไดอ้า้งองิให้กบัหน่วยงานท่ีให้บริการ 

  ประกาศ “ความช่วยเหลือและบริการการแปลความหมายสาํหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ” 

 ⚫  เพ่ือเพ่ิมความรู้ท่ีเก่ียวกบัช่องทางท่ีไดรั้บความช่วยเหลือสวสัดิการและบริการการแปล
ความหมายโดยทางโทรศพัทข์องชนกลุ่มนอ้ยหน่วยงานบริการของ SWD ไดปิ้ดประกาศ 
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“ความช่วยเหลือและบริการการแปลความหมายสาํหรับชนกลุ่มนอ้ย” ซ่ึงแปลเป็นภาษาชน
กลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

 ⚫  นอกจากน้ีให้สาํเนาของประกาศท่ีดงักล่าวกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุเม่ือพวกเขามาถึง
สาํหรับการสอบถามขอ้มูล/บริการใชข้อ้มูลบนหนา้แรกของ SWD ไดด้ว้ย 

  คนท่ีกาํหนดในแต่ละเขต 

 ⚫  SWDไดม้อบหมายให้คนท่ีกาํหนดในแต่ละเขตเพื่อให้การสนบัสนุนภายในกบัเพื่อน
ร่วมงานของเขตเพื่อใหบ้ริการสวสัดิการกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

  นโยบายการเขา้ท่ีไม่ใช่การเลือกปฏิบติัสาํหรับการใชบ้ริการสวสัดิการสังคม 

 ⚫  เรียกร้องหน่วยงานบริการภายใต ้SWD และ NGOs ครัฐท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือท่ีถูกดูแลโดย
ระบบติดตามผลการปฏิบติังานบริการรวมถึงหน่วยงานบริการสัญญาท่ีถูกดูแลโดย SWD 
ตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเพื่อรับรองผูใ้ชบ้ริการไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งท่ี
เก่ียวกบัวิธีการใชแ้ละเลิกใชบ้ริการดงันั้นนโยบายการใชค้วรไม่ใช่การเลือกปฏิบติั 

  การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ⚫  SWD ไดแ้ปลแถลงการณ์การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นหกภาษาชนกลุ่มนอ้ยทาง
ชาติพนัธ์ุดงักล่าวขา้งตน้ดงันั้นลูกคา้ท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยอาจจะเขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
พนกังาน SWD เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของพวกเขาเม่ือพวกเขาขอบริการ/ความ
ช่วยเหลือรวมถึงสิทธิในการใชแ้ละแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลของพวกเขาตามกฤษฎีกาขอ้มูล
ส่วนบุคคล(ความเป็นส่วนตวั)ไดดี้ขึ้น 

มาตรการตามแผน ⚫  SWD จะมอบหมาย NGOs เพ่ือตั้งสามทีมท่ีให้บริการสู่ภายนอกในแต่ละกลุ่มของเกาะ
ฮ่องกงเกาลูนและดินแดนใหม่เพือ่ช่วยเหลือชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุในการรับบริการ
สวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้ง NGOs ถูกเชิญส่งขอ้เสนอเม่ือพฤษภาคม ค.ศ.2019 คาดว่าจะเร่ิม
ให้บริการตั้งแต่มีนาคม ค.ศ.2020. 

 ⚫  SWD จะว่าจา้ง NGO ในปี 2019-20 เพ่ือเพ่ิมความตระหนกัของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุถึง
ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศและเพื่อให้กาํลงัใจกบัผูเ้สียหายชนกลุ่ม
นอ้ยทางชาติพนัธ์ุท่ีประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวขอ
ความช่วยเหลือโดยโปรแกรมการศึกษาชุมชน 

 ⚫  SWD จะใหเ้งินอดุหนุนกบัศูนยดู์แลเด็กพิเศษและศนูยก์ารศึกษาปฐมวยัและการฝึกอบรมท่ี
ยอมรับเด็กก่อนวยัเรียนชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการ
ฝึกอบรมของพวกเขาการติดต่อส่ือสารกบับิดามารดา/สมาชิกในครอบครัวของพวกเขาและ
ให้การสนบัสนุนทางสังคมสาํหรับครอบครัวท่ีไดรั้บผลกระทบจากปีการศึกษา 2019/20 
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 ⚫  SWD จะจดัตั้งหน่วยพิเศษของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุในศูนยบิ์ดามารดา/ญาติห้าศูนย์
สาํหรับคนพิการในเขตท่ีมีประชากรชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุจาํนวนมากขึ้นในปี 2019-20 
เพื่อเสริมสร้างการสนบัสนุนชุมชนสาํหรับคนพิการชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

การประเมินการทํางาน
ในอนาคต 

 ใบปลิวบริการในภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

⚫  SWD จะดาํเนินต่อไปเพื่อรวบรวมความคิดเห็นบนใบปลิวบริการจากพนกังานและ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นประจาํ 

  หนา้แรกของ SWD 

 ⚫  SWD จะดาํเนินต่อไปเพื่อรวบรวมความคิดเห็นบนหนา้แรกของ SWD จากพนกังานและ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นประจาํ 

  นโยบายการใชบ้ริการสวสัดิการสังคมไม่ใช่การเลือกปฏิบติั 

 ⚫  SWD และองคก์ารนอกภาครัฐท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือรวมถึงหน่วยงานบริการสัญญาจะดาํเนิน
ต่อไปเพื่อรับการประเมินภายในและภายนอกเพื่อติดตามของพวกเขาดว้ยนโยบายการใชท่ี้
ไม่ใช่การเลือกปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ 

  ตวับ่งช้ี สาํหรับการส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางเช้ือชาติ 

 ⚫  SWD จะดาํเนินต่อไปเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางเช้ือชาติและหน่ึงในวิธีการคือการ
ตรวจสอบอตัราความสาํเร็จเป็นประจาํสาํหรับตวับ่งช้ท่ีีจดัตั้งและการทบทวนประสิทธิภาพ 

มาตรการเพิม่เตมิที่ใช้/จะ
ใช้ 

⚫  SWD จะดาํเนินต่อไปเพื่อ– 

 - แปลใบปลิวบริการเพ่ิมเติมเพ่ือครอบคลุมบริการสวสัดิการท่ีสาํคญัและอปัโหลดไปยงั
หนา้แรกของ SWD ตามความเหมาะสม 

  - อพัเดทบริการขอ้มูลและใบปลิวในภาษาของชนกลุ่มนอ้ยเม่ือมีความจาํเป็น 

  - ผลิตใบปลิวบริการใหมใ่นภาษาของชนกลุ่มนอ้ยและอปัโหลดไปยงัหนา้แรกของ SWD 
เม่ือมีความจาํเป็น 

 

B. การฝกอบรมสําหรบพนกงานของ SWD องคการนอกภาครฐและหน่วยงานบรการสญญา 
 
การบริการที่เกี่ยวข้อง ⚫  เพื่อเสริมสร้างพนกังานของ SWD /องคก์ารนอกภาครัฐ/หน่วยบริการสัญญารับรู้และเขา้

ใจความไวทางเช้ือชาติและความเท่าเทียมกนัทางเช้ือชาติ 
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มาตรการท่ีมีอยู่   ⚫  SWD จะดาํเนินต่อไปเพื่อ – 

  - จดัหาให้การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างพนกังานเขา้ใจากฤษฎีกาการแบ่งแยกเช้ือชาติ 
(RDO) และแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับพนกังานของ SWD 

  - อปัโหลดแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัอินทราเน็ตของ SWD สาํหรับการอา้งอิงของ
พนกังานของ SWD และอปัโหลดวสัดุการฝึกอบรมไปยงัศูนยก์ารเรียนอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อพนกังานของ SWD และ NGOs ครัฐใชง้านไดอ้ยา่งง่าย 

  - จดัการโครงการฝึกอบรมสาํหรับพนกังานของ SWD NGOs และหน่วยบริการสัญญา
เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจและความรู้สึกไวของพวกเขาสาํหรับวฒันธรรมวิถีชีวิตและ
ความตอ้งการบริการของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ และ 

  - ส่งเสริมพนกังานของ SWD เขา้ร่วมหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบั RDO และแนวทาง
ท่ีเก่ียวขอ้งความไวทางเช้ือชาติและความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีจดัโดยสถาบนั
ฝึกอบรมและพฒันาราชการพลเรือนคณะกรรมาธิการโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประเมินการทํางาน
ในอนา คต 

⚫  SWD จะดาํเนินต่อไปเพื่อ – 

 - รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลของจาํนวนของกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถูกจดั
ทุกๆปีและจาํนวนของระดบั/ตาํแหน่งของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

  - เก็บรวบรวมความคดิเห็นจากผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 

  - ควรเสนอขอ้เสนอแนะจากพนกังานสาํหรับโปรแกรมการฝึกอบรม 

 
สอบถามข้อมูลสาธารณะ 
 
เพื่อสอบถามขอ้มูลหรือความคิดเห็นกรุณาโทรเจา้หนา้ท่ีสังคมสงเคราะห์(ประสานงานองคก์ร)ของฝ่ายการวางแผนองคก์ร
และประสานงานของ SWD โดยหมายเลข โทรศพัท ์2152 9305 
 
 
กรมสวัสดิการสังคม 
กรกฎาคม ค. ศ. 2019 


