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Thai – ภาษาไทย 

มาตรการทีม่อียูแ่ละวางแผนไวใ้นการสง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัทางเชือ้ชาต ิ
กรมสวสัดกิารสงัคม 

ผูอ้ยูอ่าศัยในฮอ่งกงทกุคนทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืโดยไม่คํานงึถงึสัญชาตหิรอืเชือ้
ชาตสิามารถเขา้ถงึบรกิารสวัสดกิารสังคมไดอ้ย่างเท่าเทยีมกันตราบใดทีม่คีณุสมบัติ
ตามเกณฑ ์

มาตรการทีก่รมสวัสดกิารสงัคม (SWD) ใช/้ จะนํามาใชเ้พือ่สง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัทาง
เชือ้ชาตแิละการเขา้ถงึบรกิารสวัสดกิารสังคมไดอ้ย่างเท่าเทยีมกันสําหรับผูค้นจากหลาย
เชือ้ชาต ิมดีงัตอ่ไปนี ้

A. มาตรการที่ทําให้คนต่างเชื้อชาตสิามารถเข้าถึงบริการสวสัดิการที่
เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั

บรกิารที่
เกีย่วขอ้ง 

มาตรการ
ทีม่อียู ่

 SWD ไดว้างมาตรการทีช่ว่ยใหผู้ค้นจากหลายเชือ้ชาตเิขา้ถงึ
บรกิารสวัสดกิารสังคมที่เกีย่วขอ้งไดอ้ย่างเท่าเทยีมกัน และ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูค้นจากหลายเชื้อชาติที่ใช ้
บรกิารสวัสดกิารสงัคม

อา้งองิสถติแิละขอ้มลูเกีย่วกบัผูค้นจากหลายเชือ้ชาติ

 ในการวางแผนและดําเนินการดา้นบรกิารสวัสดกิาร SWD ได ้
ทําการอา้งองิสถติแิละขอ้มูลเกีย่วกับชนกลุ่มนอ้ยทีม่อียู่จาก
แหล่งต่าง ๆ รวมถงึแผนกสํารวจสํามะโนประชากรและสถติิ
แผนกอืน่ ๆ ของรัฐบาลและองคก์รพัฒนาเอกชน (NGO) และ
เริม่รวบรวมตัวเลขทางสถติเิกีย่วกับการใชบ้รกิารล่ามและการ
แปลของหน่วยงานต่าง ๆ ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2019 เพื่อให ้
เขา้ใจความตอ้งการทางสงัคมของผูค้นจากหลายเชือ้ชาตไิดด้ขี ึน้

แผน่พับบรกิารในภาษาตา่ง ๆ
 จะยังคงมีการแปลแผ่นพับบรกิารที่สําคัญเป็นภาษาที่ใชก้ัน

โดยทั่วไปของเชือ้ชาตติา่ง ๆ ไม่นอ้ยกวา่แปดภาษา1 เพิม่เตมิ
จากภาษาจนีและภาษาอังกฤษ แผ่นพับเหล่านี้จะจัดวางไวใ้น
หน่วยบรกิารและ/ หรอือัปโหลดไปยังหนา้โฮมเพจของ SWD
เพือ่ความสะดวกในการเขา้ถงึและอา้งองิ

1 ภาษาทีใ่ชก้ันโดยท่ัวไปของเชือ้ชาตติ่าง ๆ แปดภาษา ไดแ้ก่ บาฮาซาอนิโดนีเซยี ฮนิด ีเนปาล ปัญจาบ ตากาล็อก ไทย อุรดู และ
เวยีดนาม 
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 โฮมเพจของ SWD 

 SWD ไดส้รา้งไอคอนทางลัดใน “ขอ้มลูสําหรับผูค้นจากหลาย
เชือ้ชาต”ิ บนหนา้โฮมเพจของ SWD เพือ่อํานวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูค้นจากหลายเชือ้ชาต ิประชาชนทั่วไป เจา้หนา้ทีข่อง 
SWD และ NGO ในการเขา้ถงึขอ้มลูบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งในภาษา 
ตา่ง ๆ 

บรกิารลา่ม  

 SWD จะจัดบริการล่ามตามความเหมาะสมเมื่อใหบ้ริการ
สวัสดกิารสังคมแก่ผูค้นจากหลายเชือ้ชาต ิเจา้หนา้ทีอ่าจใช ้
บรกิารล่ามสําหรับชนกลุ่มนอ้ยจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บรกิาร
ลา่มศาล บรกิารลา่มทีใ่หบ้รกิารโดยองคก์ารโรงพยาบาล ศนูย์
ใหบ้ริการชนกลุ่มนอ้ย (CHEER) ภายใตฮ้่องกงคริสเตียน 
เซอรว์สิซึง่ใหบ้รกิารลา่มดว้ยเงนิทนุของกรมกจิการภายในและ 
NGO อืน่ ๆ เป็นตน้ 

อปุกรณ์เว็บแคม  
 SWD ไดต้ดิตัง้อปุกรณ์เว็บแคมในหน่วยบรกิารสบิหน่วยสําหรับ

ดําเนินการประชุมทางวดิีโอไตรภาคีระหว่างผูใ้ชบ้รกิาร นัก
สังคมสงเคราะห์ (รวมถึงหน่วยงานแผนกและศูนย์บริการ
ครอบครัวแบบครบวงจร / ศูนย์บริการแบบครบวงจรที ่
ดําเนินการโดย NGO)/ เจา้หนา้ที่ประกันสังคมและล่ามเมื่อ 
มคีวามจําเป็น 

การเขา้ถงึบรกิารล่ามทางโทรศัพทไ์ดท้ันทสีําหรับผูโ้ทรเชือ้
ชาตติา่ง ๆ ทีส่อบถามขอ้มลูกบัสายดว่น SWD 

 สายด่วน SWD <2343 2255> ไดจั้ดใหผู้โ้ทรเชือ้ชาตติ่าง ๆ 
สามารถใชบ้ริการแปลภาษาทัง้แปดภาษาทางโทรศัพท์ได ้
ทันทีเพื่ออํานวยความสะดวกในการสอบถามเกีย่วกับบรกิาร
สวัสดกิาร 

สิง่ทีค่วรทราบในการใหบ้รกิารสวัสดกิารสําหรับชนกลุม่นอ้ย 
 SWD ไดจั้ดทํา “สิ่งที่ควรทราบในการใหบ้ริการสวัสดิการ

สําหรับชนกลุ่มนอ้ย” (สิ่งที่ควรทราบ) สําหรับนักสังคม
สงเคราะห์/ เจา้หนา้ที่ประกันสังคมของแผนก นักสังคม
สงเคราะหข์องศนูยบ์รกิารครอบครัวแบบครบวงจร/ ศนูยบ์รกิาร 
แบบครบวงจรและบรกิารคนหนุ่มสาวที่ดําเนินการโดย NGO 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งองิสําหรับหน่วยบรกิารในการใหบ้รกิาร
กลุ่มคนจากหลายเชือ้ชาต ิซึง่รวมถงึขอ้ปฏบิัตทิางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนจากหลายเชือ้ชาต ิและวธิจัีดบรกิารล่ามและการ
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แปลที่เหมาะสม เป็นตน้ นอกจากนี้ SWD ยังไดจั้ดเตรียม
เอกสารสิ่งที่ค ว รทราบฉบับย่อ  ร ะ เบียบการ  และบท
ภาษาอังกฤษสําหรับใหบ้รกิารผูค้นจากหลายเชือ้ชาตทิีแ่วะเขา้
มา/ โทรศัพทส์อบถามขอ้มูลใหแ้กห่น่วยบรกิารเพือ่เป็นขอ้มูล
อา้งองิสําหรับเจา้หนา้ทีป่ระจําเคานเ์ตอรแ์ละเจา้หนา้ทีผู่รั้บงาน
ดว้ย 

ประกาศเรือ่ง “บรกิารชว่ยเหลอืและลา่มสําหรับชนกลุม่นอ้ย”  
 เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูค้นจากหลายเชือ้ชาตเิกีย่วกับช่องทางใน

การรับความช่วยเหลือดา้นสวัสดิการและบริการล่ามทาง
โทรศัพท์ หน่วยบริการของ SWD จึงไดปิ้ดประกาศเรื่อง 
“บรกิารช่วยเหลอืและล่ามสําหรับชนกลุ่มนอ้ย” ซึง่ไดรั้บการ
แปลเป็นภาษาตา่ง ๆ ในบรเิวณแผนกตอ้นรับ 

 นอกจากนี้ ผูค้นจากหลายเชือ้ชาตจิะไดรั้บสําเนาของประกาศ
ดังกลา่วเมือ่พวกเขาเขา้มาตดิตอ่สอบถาม/ รับบรกิารดว้ย และ
มขีอ้มลูดงักลา่วอยูบ่นหนา้โฮมเพจของ SWD 

ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายในแตล่ะเขต 

 SWD ไดกํ้าหนดใหบุ้คคลทีไ่ดรั้บมอบหมายในแต่ละเขตการ
ปกครองใหก้ารสนับสนุนภายในแกเ่พือ่นร่วมงานในเขตเพือ่ให ้
บรกิารสวัสดกิารแกผู่ค้นจากหลายเชือ้ชาต ิ

นโยบายการเขา้รับบรกิารสวัสดกิารสงัคมโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 
 หน่วยบริการภายใต  ้SWD และ NGO ที่ไดรั้บการสนับสนุน 

ซึ่งอยู่ ภ ายใต ก้า รดูแลตรวจสอบโดยระบบตรวจสอบ
ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร รวมทัง้หน่วยบรกิารคูส่ญัญาทีไ่ดรั้บ
การตรวจสอบโดย SWD ตามขอ้กําหนดและเงื่อนไขของ 
สัญญานัน้จะตอ้งดําเนนิการใหม้ั่นใจวา่ ผูใ้ชบ้รกิารไดรั้บขอ้มูล
ทีช่ัดเจนและถูกตอ้งเกีย่วกับวธิเีขา้รับบรกิารและสิน้สดุการใช ้
บรกิาร และนโยบายการเขา้รับบรกิารจะตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
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การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  
 SWD ไดแ้ปลคําชีแ้จงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเป็น

ภาษาที่เชือ้ชาตติ่าง ๆ ใชก้ันโดยทั่วไปแปดภาษา2 เพิม่เตมิ 
จากภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผู้ค้นจากหลายเชื้อ 
ชาตเิขา้ใจวัตถุประสงคท์ี่เจา้หนา้ที ่SWD รวบรวมขอ้มูลส่วน 
บุคคลของพวกเขาเมื่อมาขอรับบริการ/ ความช่วยเหลือ 
ตลอดจนสทิธิในการเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของ 
ตนเองภายใตก้ฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) 
ไดด้ยีิง่ขึน้ 

บรกิารที่ออกแบบมาเป็นพเิศษเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูค้นจากหลายเชือ้ชาต ิ 

 ทีมงานลงพื้นที่พบปะชนกลุ่มนอ้ยเพื่อการเขา้ถึงในเชงิรุก 
และช่วยใหผู้ท้ีต่อ้งการความช่วยเหลอืสามารถเขา้ถงึบรกิาร 
สวัสดกิารทีส่ําคญัตา่ง ๆ ได ้

 โปรแกรมใหค้วามรูแ้กช่มุชนเพือ่สรา้งความตระหนักใหก้ับผูค้น
จากหลายเชือ้ชาตเิกีย่วกับความรุนแรงในครอบครัวและความ
รุนแรงทางเพศ และเพือ่สนับสนุนใหผู้ท้ีต่กเป็นเหยือ่ขอความ
ชว่ยเหลอื  

 จัดหาเงนิชว่ยเหลอืสําหรับศูนยด์ูแลเด็กพเิศษ ศนูยก์ารศกึษา
ระดับปฐมวัย และศูนยอ์บรมทีเ่ปิดรับเด็กชนกลุ่มนอ้ยก่อนวัย
เรียนที่มีความตอ้งการพิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ฝึกอบรม การสื่อสารกับผูป้กครอง/ ผูดู้แล และ/ หรือการ
สนับสนุนทางสงัคมใหแ้กค่รอบครัว 

 จัดตัง้หน่วยงานเฉพาะของผูค้นจากหลายเชื้อชาติในศูนย์
ทรัพยากรผูป้กครอง/ ญาตจํิานวนหา้แห่งสําหรับคนพกิารซึง่
ตัง้อยู่ในเขตที่มีประชากรจากหลายเชือ้ชาตมิากกว่า โดยมี
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนใหก้ารช่วยเหลือผูค้นจาก
หลายเชือ้ชาตทิีม่คีวามพกิาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ภาษาทีใ่ชก้นัโดยท่ัวไปของเชือ้ชาตติา่ง ๆ แปดภาษา ไดแ้ก ่บาฮาซาอนิโดนเีซยี ฮนิด ีเนปาล ปัญจาบ ตากาล็อก ไทย อรุด ูและ
เวยีดนาม 
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การประเมนิผล
งานในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการที ่
จะนํามาใช ้
เพิม่เตมิ 

แผน่พับบรกิารในภาษาตา่ง ๆ 
 
 SWD จะยังคงรวบรวมขอ้เสนอแนะเกีย่วกับแผ่นพับบรกิารจาก

เจา้หนา้ทีแ่ละผูใ้ชบ้รกิารอยา่งสมํา่เสมอ 

 โฮมเพจของ SWD 
 SWD จะยังคงรวบรวมขอ้เสนอแนะเกีย่วกับโฮมเพจของ SWD 

จากเจา้หนา้ทีแ่ละผูใ้ชบ้รกิารอยา่งสมํา่เสมอ 
 

นโยบายการเขา้รับบรกิารสวัสดกิารสงัคมโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 
 หน่วยบรกิารของ SWD และ NGO ทีไ่ดรั้บการสนับสนุน รวมถงึ 

หน่วยบริการคู่สัญญาจะยังคงไดรั้บการประเมินภายในและ
ภายนอกเพือ่ตรวจสอบการปฏบิัตติามนโยบายการเขา้รับบรกิาร
โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัดิงัทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

ตวับง่ชีก้ารสง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัทางเชือ้ชาต ิ

 SWD จะยังคงส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเชือ้ชาตอิย่าง
ต่อเนื่อง และวธิหีนึง่ก็คอืการตดิตามอัตราความสําเร็จของตัว
บง่ชีท้ีกํ่าหนดและตรวจสอบประสทิธผิลอยา่งสมํา่เสมอ 

 
 SWD จะยังคง  

 
- แปลแผ่นพับบริการเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมบริการ

สวัสดกิารทีส่ําคัญ และอัปโหลดไปยังโฮมเพจของ SWD 
ตามความเหมาะสม 

- อัปเดตขอ้มลูบรกิารและแผน่พับในภาษาตา่ง ๆ และเมือ่ม ี
ความจําเป็น และ 

- จัดทําแผ่นพับบรกิารใหมใ่นภาษาตา่ง ๆ และอัปโหลดไป
ยังโฮมเพจของ SWD ตามความจําเป็นและเมื่อมีความ 
จําเป็น 

บรกิารที่ออกแบบมาเป็นพเิศษเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูค้นจากหลายเชือ้ชาต ิ

 SWD จะยังคงใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูค้น
จากหลายเชือ้ชาตโิดยเฉพาะ เชน่ โครงการนําร่องเกีย่วกับ
ทตูเขต EM 
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B. การฝึกอบรมสําหรบัเจา้หนา้ทีข่อง SWD, NGO และหนว่ยบรกิารคูส่ญัญา  
 
บรกิารที ่
เกีย่วขอ้ง 

 

มาตรการ 
ทีม่อียู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
การประเมนิผล
งานในอนาคต 

 เพื่อเพิม่ความตระหนัก ความเขา้ใจ และความไวต่อประเด็นที่
เกี่ยวขอ้งกับความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติของเจา้หนา้ที่ 
SWD/ NGO/ หน่วยบรกิารคูส่ญัญา 

 SWD จะยังคง 
 

- จัดการฝึกอบรมเกีย่วกับกฎหมายว่าดว้ยการเลอืกปฏบิัติ
ต่อ เชื้อชาติ (RDO) และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวขอ้งกับ
เจา้หนา้ที ่SWD 
 

- อัปโหลดแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวขอ้งไปยังอนิทราเน็ตของ 
SWD เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ SWD ใชใ้นการอา้งอิง และ
อัปโหลดเอกสารการฝึกอบรมไปยังศูนย์ e-Learning 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที ่SWD และ NGO เขา้ถงึไดง้า่ย 

 
- จัดทําโปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับเจา้หนา้ที่ SWD, 

NGO และหน่วยบรกิารคูส่ัญญาเพือ่เพิม่ความรูแ้ละความ
ไวตอ่วัฒนธรรม วถิชีวีติ และความตอ้งการใชบ้รกิารของ
ผูค้นจากหลายเชือ้ชาต ิและ 

 
- ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ที่ SWD เขา้ร่วมหลักสูตรฝึกอบรม

เกี่ยวกับ RDO และแนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวขอ้ง ความไวต่อ 
ประเด็นทางดา้นเชื้อชาติ และความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรมซึ่ง จัดโดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรม
ขา้ราชการพลเรอืน คณะกรรมาธกิารสทิธคิวามเทา่เทยีม
กนัทางโอกาส หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 SWD จะยังคง 

 
- รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกับจํานวนกจิกรรมการ

ฝึกอบรมที่เกี่ยวขอ้งซึง่จัดขึน้ทุกปี รวมถึงจํานวนและ
ระดบั/ อนัดบัของผูเ้ขา้รว่ม 

- รวบรวมขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมเกีย่วกับกจิกรรมการ 
ฝึกอบรมทีจั่ดขึน้ และ 

- ขอคําแนะนําจากเจา้หนา้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่โปรแกรม
ฝึกอบรมควรนําเสนอ 
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สอบถามขอ้มลู 
 

หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเกีย่วกับมาตรการทีม่อียู่และวางแผนไวใ้นการส่งเสรมิ
ความเทา่เทยีมกนัทางเชือ้ชาต ิกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีผ่า่นชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1) คุณ Carol SHEK เจา้หนา้ที่สังคมสงเคราะห์ (ประสานงานองค์กร) จากแผนก

วางแผนและประสานงานองคก์ร  
 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 2152  9305 
เบอรแ์ฟกซ ์ : 2116 9070 
อเีมล : cpcsenq@swd.gov.hk 
ทีอ่ยู ่ : 8/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East,  

Wan Chai, Hong Kong 
 

 
2) คุณ Cathy TANG เจา้หนา้ที่สังคมสงเคราะห์ (ครอบครัว) 6 จากแผนกบริการ

ครอบครัว 
 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 2892 5179 
เบอรแ์ฟกซ ์ : 2833 5840 
อเีมล : fcwenq@swd.gov.hk 
ทีอ่ยู ่ : 8/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East,  

Wan Chai, Hong Kong 
 
 
 
กรมสวสัดกิารสงัคม 
กรกฎาคม 2022 
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