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มาตรการทีม่อียู่และแผนงาน 

เกีย่วกบัการส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนัทางเชือ้ชาต ิ

 

ส านกังานการฟ้ืนฟูเมอืง 
(เออรแ์บน รนิีวเอลิ  ออธอรทิ)ี 

 

 

 

ส ำนักงำนกำรฟ้ืนฟูเมอืง (“URA”) 

เป็นองคก์รนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ยส ำนักงำนกำรฟ้ืนฟูเมอืง(ขอ้ที ่

563) เพือ่ด ำเนินกำรส่งเสรมิ 

สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรฟ้ืนฟูเมอืงของฮ่องกง 

เพือ่แกไ้ขปัญหำกำรทรุดโทรมของเมอืงและปรบัปรุงสภำพควำมเป็นอยู่ของผูอ้ยู่อำศยัในเ

ขตเมอืงเกำ่  

 

ในกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟูเมอืงของฮ่องกง URA 

ใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ในกำรสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัชำวฮ่องกงโดยไม่ค ำนึงถงึภำษำแ

ละวฒันธรรมของพวกเขำในกำรเขำ้ถงึบรกิำรสำธำรณะของ URA ไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

URA 

ไดใ้ชม้ำตรกำรสนับสนุนทีเ่หมำะสมและสำมำรถปฏบิตัไิดจ้รงิเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ ้

ทีม่คีวำมแตกต่ำงทำงภำษำและวฒันธรรมในกำรเขำ้ถงึบรกิำรสำธำรณะ 

 

 

 

บรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง ⚫  URA น ำแนวทำงวธิกีำรทีค่รอบคลุมและแบบองคร์วมมำใชใ้นสอ
งหลกัของธรุกจิในองคก์ร ไดแ้ก ่ กำรพฒันำใหมแ่ละกำรฟ้ืนฟู 

ตลอดจนกำรอนุรกัษแ์ละกำรฟ้ืนฟูประเพณี 

เพือ่สรำ้งควำมเป็นอยู่ทีย่ ั่งยนืและมคุีณภำพใหก้บัชำวฮ่องกง   

มำตรกำรทีม่อียู่ ⚫  URA ใชภ้ำษำจนีหรอืภำษำองักฤษ (แลว้แต่กรณี) 

ในกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะขององคก์ร  

 ⚫  ขอ้มูลบนเว็บไซตข์อง URA เป็นภำษำจนีและภำษำองักฤษ  

 ⚫  แผ่นพบัขอ้มูลและจลุสำรเกีย่วกบับรกิำรสำธำรณะของ URA 
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เผยแพรเ่ป็นภำษำจนีและภำษำองักฤษ  

 ⚫  URA ไดแ้ปลและอปัโหลดขอ้มูลแผน่พบั 7 

รำยกำรดำ้นล่ำงเกีย่วกบักำรเขำ้ซือ้กจิกำรและกำรจำ่ยค่ำชดเชย

/กำรจดัสรรทีอ่ยู่ใหมล่งในเว็บไซตข์ององคก์ร เป็นภำษำบำฮำซำ 

อนิโดนีเซยี, ฮนิด,ี เนปำล,ี ปัญจำบ, ตำกำล็อก, ไทย, อูรด ู

และเวยีดนำม: 

1. เคล็ดลบัอนัชำญฉลำดเกีย่วกบักำรจำ่ยค่ำชดเชยในกำรเขำ้

ซือ้กจิกำรใหก้บัเจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรอยู่อำศยั 

(เจำ้ของเป็นผูค้รอบครอง)  
2. เคล็ดลบัอนัชำญฉลำดเกีย่วกบักำรจำ่ยค่ำชดเชยในกำรเขำ้

ซือ้กจิกำรใหก้บัเจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรอยู่อำศยั 

(มผีูเ้ชำ่/หอ้งว่ำง) 

3. เคล็ดลบัอนัชำญฉลำดเกีย่วกบักำรจำ่ยค่ำชดเชยในกำรเขำ้

ซือ้กจิกำรใหก้บัเจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยท์ีไ่ม่ใชเ่พือ่กำรอยู่อำ

ศยั (เจำ้ของเป็นผูค้รอบครอง)  

4. เคล็ดลบัอนัชำญฉลำดเกีย่วกบักำรจำ่ยค่ำชดเชยในกำรเขำ้

ซือ้กจิกำรใหก้บัเจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยท์ีไ่ม่ใชเ่พือ่กำรอยู่อำ

ศยั (มผีูเ้ชำ่/หอ้งว่ำง) 

5. เคล็ดลบัอนัชำญฉลำดเกีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอืสนิไหมกรุณำ/

กำรจดัสรรทีอ่ยู่ใหม่ใหก้บัผูเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรอยู่อ

ำศยั  

6. เคล็ดลบัอนัชำญฉลำดเกีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอืสนิไหมกรุณำ/

กำรจดัสรรทีอ่ยู่ใหม่ใหก้บัผูเ้ชำ่หลกัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำร

อยู่อำศยั  

7. เคล็ดลบัอนัชำญฉลำดเกีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอืสนิไหมกรุณำ/

กำรจดัสรรทีอ่ยู่ใหม่ใหก้บัผูเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่พือ่ก

ำรอยู่อำศยั  

 

 ⚫  URA 
ไดแ้นะน ำบรกิำรล่ำมแบบประชมุสำมสำยทำงโทรศพัทแ์บบเรยีลไ

ทม ์(ในภำษำ บำฮำซำ อนิโดนีเซยี, ฮนิด,ี เนปำล,ี ปัญจำบ, 
ตำกำล็อก, ไทย, อูรด ูหรอืเวยีดนำม) 

ทีใ่หบ้รกิำรโดยศูนยเ์พือ่ควำมสำมคัคแีละกำรยกระดบัผูพ้ ำนักชน

กลุ่มนอ้ย (“ศูนยเ์ชยีร”์) 
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เพือ่ตอบค ำถำมเกีย่วกบับรกิำรสำธำรณะของ URA 

จำกผูใ้ชบ้รกิำรในภำษำต่ำงๆ   

 ⚫  บตัรประจ ำตวัแสดงภำษำทีจ่ดัท ำโดยศูนยเ์ชยีร ์

มอียู่ทีบ่รเิวณแผนกตอ้นรบั/เคำนเ์ตอรข์องส ำนักงำน URA 
และศูนยบ์รกิำรเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสือ่สำรกบัผูใ้ช ้

บรกิำรในภำษำต่ำงๆ   

 ⚫  URA ไดจ้ดัเตรยีมสือ่กำรเรยีนรูส้ ำหรบัพนักงำนของหน่วย 

งำนและหลกัสูตรกำรฝึกอบรมเกีย่วกบัประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชือ้

ชำต ิไดแ้ก:่ 

1. จดัท ำวดิโีอหวัขอ้ “เยีย่มชมชงุกงิแมนช ัน่” 

ซึง่มนัีกสงัคมสงเครำะหช์นกลุ่มนอ้ยคนแรกทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะ

เบยีนในฮ่องกงและแสดงใหเ้ห็นถงึควำมหลำกหลำยทำงวฒัน

ธรรมในชงุกงิแมนช ัน่  

2. จดัอบรมหลกัสูตรหวัขอ้ 

“กำรจดักำรกบัควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรม” และ  
3. จดักำรสมันำหวัขอ้ 

“กำรแนะน ำเกีย่วกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรต่อตำ้นกำรเลอืกปฏิ

บตัขิองฮ่องกง”  

 

กำรประเมนิกำรท ำง

ำนในอนำคต 

⚫  URA 

จะทบทวนประสทิธภิำพของกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะขององคก์รแ

กผู่ใ้ชบ้รกิำรทีม่คีวำมแตกต่ำงทำงภำษำและวฒันธรรมอย่ำงสม ่ำเ

สมอ 

และท ำกำรปรบัปรุงตำมควำมเหมำะสมเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งก

ำรและขอ้กงัวลของพวกเขำ (ถำ้ม)ี เกีย่วกบับรกิำรสำธำรณะของ 

URA  

 ⚫  ค ำตชิมและขอ้เสนอแนะ (ถำ้ม)ี 

จำกผูใ้ชบ้รกิำรทีม่คีวำมแตกต่ำงทำงภำษำและวฒันธรรมจะไดร้บั

กำรพจิำรณำโดย URA 
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เพือ่ปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรสำธำรณะขององคก์รอย่ำงต่อเน่ือง   

มำตรกำรเพิม่เตมิที่

น ำมำใช ้

/ทีจ่ะน ำมำใช ้
 

 

⚫  URA จะด ำเนินกำรต่อไปดงันี ้  

− ใหค้วำมส ำคญักบัควำมตอ้งกำรและควำมกงัวลของผูใ้ชบ้รกิำ

รทีม่คีวำมแตกต่ำงทำงภำษำและวฒันธรรมเกีย่วกบับรกิำรสำ

ธำรณะของ URA 

และส ำรวจกำรปรบัปรุงทีเ่หมำะสมและน ำมำปฏบิตัไิดเ้พือ่ใหแ้

น่ใจว่ำพวกเขำสำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรสำธำรณะของ URA 

ไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั   

− กำรแปลแผ่นพบัขอ้มูล/จลุสำรทีเ่กีย่วกบับรกิำรสำธำรณะขอ

ง URA ในภำษำอืน่ๆ 
นอกเหนือจำกภำษำจนีและภำษำองักฤษ 

ส ำหรบัแจกจำ่ยใหก้บัผูใ้ชบ้รกิำรในภำษำต่ำงๆ เมือ่ URA 

เปิดตวับรกิำรสำธำรณะทีเ่กีย่วขอ้งตำมควำมเหมำะสมและสำ

มำรถปฏบิตัไิด ้    

− จดับรกิำรล่ำมตำมควำมเหมำะสมและสำมำรถปฏบิตัไิดเ้พือ่

อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิำรในภำษำต่ำงๆ 

เพือ่ใหส้ำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรสำธำรณะของ URA 

ไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั  

− ส ำรวจกำรใชเ้คร ือ่งมอื/เทคนิคในกำรสือ่สำรทีเ่หมำะสมเพือ่

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ถงึบรกิำรสำธำรณะของ URA 

อย่ำงเท่ำเทยีมกนัโดยผูใ้ชบ้รกิำรในภำษำต่ำงๆ 

− ส ำรวจกำรใชช้อ่งทำงกำรประชำสมัพนัธท์ีเ่หมำะสมเพือ่ใหผู้ใ้

ชบ้รกิำรในภำษำต่ำงๆ 

ไดต้ระหนักถงึควำมพรอ้มของมำตรกำรและกำรเตรยีมกำรเฉ

พำะของ URA 

เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหพ้วกเขำในกำรเขำ้ถงึบรกิำรสำธำ

รณะของ URA  

− จดัใหม้กีำรฝึกอบรมใหก้บัพนักงำนแนวหนำ้ในประเด็นทีเ่กีย่ว

ขอ้งกบัเร ือ่งเชือ้ชำต ิ เชน่ 

ทกัษะและเทคนิคในกำรท ำงำนรว่มกบัล่ำมอย่ำงมปีระสทิธภิำ
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พ 

และธรรมเนียมปฏบิตัขิองคนในฮ่องกงทีม่คีวำมแตกต่ำงทำงภ

ำษำและวฒันธรรม   

− รวบรวมจ ำนวนกำรรอ้งขอจำกผูใ้ชบ้รกิำรในภำษำต่ำงๆ 

ส ำหรบับรกิำรล่ำมและกำรแปลเอกสำร 

และบรกิำรทีม่อบใหก้บัพวกเขำส ำหรบักำรทบทวนบรกิำรและ

ทรพัยำกร และ 

− พจิำรณำควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำรทีม่ภีำษำและวฒันธรร

มทีแ่ตกต่ำง 

และจดัตัง้มำตรกำรสนับสนุนทีเ่หมำะสมและประยุกตใ์ชไ้ด ้

เพือ่ใหพ้วกเขำสำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรสำธำรณะตำ่งๆ ของ 

URA ไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีม  

 

 

 

 

ส ำหรบักำรตดิต่อสอบถำมทีเ่กีย่วขอ้งกบัมำตรกำรทีม่อียู่และแผนงำนเกีย่วกบักำรส่งเสรมิ

ควำมเท่ำเทยีมกนัทำงเชือ้ชำต ิกรุณำตดิต่อ URA ผ่ำนชอ่งทำงดงัต่อไปนี ้ 

 

หมำยเลขโทรศพัท ์ : 2588 2333 

หมำยเลขแฟกซ ์ : 2827 0176 / 2827 0085 

อเีมล ์ : inquiry@mail1.ura.org.hk 

ทีอ่ยู่ทำงไปรษณีย ์ : 26/F COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, 

Hong Kong 

 

 

 

 

ส านกังานการฟ้ืนฟูเมอืง 
กรกฎาคม ค.ศ. 2022 


