งบประมาณพิเ ศษในการป้ อ งกัน และฟื นฟูโ รคปอดอัก เสบจากไวรัส โควิด -#$
ของรัฐบาลกลาง
เมือวันที 13 มีนาคม รัฐสภาได้ผา่ นการพิจารณาวาระที ในเรือง "งบประมาณพิเศษเพือ
การป้องกันและฟื * นฟูโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด -./ ของรัฐบาลกลาง" ซึงมีมลู ค่าสูงถึง 6 หมืน
ล้านหยวน งบประมาณจะถูกจัดสรรออกเป็ น 8 ส่วน คือ ..เพือส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาด
8.เพือการบรรเทาและฟื * นฟู
..เพือส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาด
ในงบประมาณพิเศษจํานวน 6 หมืนล้านหยวนนัน* กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน ได้จดั เตรียม
1.696 หมืนล้านหยวน (งบประมาณของการป้องกันการแพร่ระบาด รวมทัง* สิน* 1.965 หมืนล้าน
หยวน) ไว้เพือจัดเตรียมอุปกรณ์เครืองมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทีรักษาโรคไวรัสโควิด
-./โดยเฉพาะ จัดซือ* สิงของป้องกันโรค เงินช่วยเหลือสําหรับผูก้ กั ตัวอยู่บา้ น ผูร้ บั การตรวจโรค
และญาติทีต้องลางานเพือดูแลผูป้ ่ วยและเงินอุดหนุนสําหรับเจ้าหน้าทีในสถานกักตัว การจัดซือ* ยา
วัสดุสิน* เปลือง อุปกรณ์เครืองใช้ และเงินสํารองฉุกเฉินสําหรับโรคโควิด -./ การวิจยั และพัฒนา
วัคซีนและยารักษา
8.เพือการบรรเทาและฟื * นฟู
งบประมาณสําหรับ "การบรรเทาและการฟื * นฟู" นัน* กําหนดไว้ที 4.04 หมืนล้านหยวน ซึงได้
จัดสรรไปยังโครงการทีกระทรวงและองค์กรต่างๆของไต้หวันได้นาํ เสนอ ได้แก่ คณะกรรมการชน
เผ่าพืน* เมือง คณะกรรมการกิจการชาวฮากกา คณะกรรมการการสือสารแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการ
เกษตรไต้หวัน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการกิจการทะเล โดย
ส่วนใหญ่เป็ นเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ (รวมถึงอาหาร ค้าปลีก ย่านการค้า ตลาด
นัดกลางคืน ตลาดสด) อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการท่องเทียวและอุตสาหกรรมการ
ขนส่ง อุตสาหกรรมการเกษตรและการประมง อุตสาหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
ท่องเทียวชนเผ่าพืน* เมืองและอุตสาหกรรมชาวฮากกาเป็ นต้น รวมถึงเงินอุดหนุนสําหรับการกูเ้ งิน
ดอกเบีย* และเงินช่วยเหลือภาษี อุตสาหกรรมการขนส่ง เงินช่วยเหลือการดําเนินกิจการของธุรกิจ
โรงแรม การสนับสนุนการขายสินค้าเกษตรประมงและปศุสตั ว์ คูปองเงินสดอุตสาหกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรมและการ บริโภคภายในประเทศ เพือช่วยลดผลกระทบของผูป้ ระกอบการ ผ่าน
อุปสรรคนีไ* ปได้ และสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยเร็วทีสุด
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ในจํานวนงบประมาณ 6 หมืนล้านหยวน กระทรวงเศรษฐกิจได้รบั เงินจํานวน 2.049 หมืนล้าน
หยวนในการสมทบช่วยเหลือ กองทุนประกันและการคํา* ประกันสินเชือ SME เงินช่วยเหลือ
ดอกเบีย* เงินกู้ การประเมินการกูเ้ งินผูป้ ระกอบการอาหาร การค้าปลีก ย่านการค้า ตลาดนัด
กลางคืนและตลาดสดเป็ นต้น มี มาตรการสิทธิพิเศษอุตสาหกรรมบริโภคภายใน และการบรรเทา
ฟื * นฟู การให้คาํ ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ผผู้ ลติทีได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรค
การจัดหาเครืองจักรผลิตหน้ากาก กระตุน้ การส่งออก การพัฒนาระบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด
-./ อย่างรวดเร็ว
ในส่วนของคูปองเงินสด กระทรวงเศรษฐกิจคาดว่าจะออกคูปองเงินสดทีสามารถใช้ใน
ร้านอาหาร ย่านการค้า และตลาดนัด ทัง* ยังทํามาตรการพิเศษมูลค่า 8 พันล้านหยวน สําหรับ
ร้านอาหาร การค้าปลีก ย่านการค้า ตลาดอุตสาหกรรมบริโภคภายในประเทศ
ตารางที 1.ประเด็นสําคัญงบประมาณพิเศษของรัฐบาลกลาง
การป้ อ งกัน และรัก ษา งบประมาณ 1.965 หมื-น ล้านหยวน
ประเด็นทีสําคัญ
การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล 4.02 พันล้านหยวน
การสรรหาทรัพยากร 4.03 พันล้านหยวน
การกักกันตรวจโรค 3.3 พันล้านหยวน
การป้องกันและการรักษาอืน ๆ 8.22 พันล้านหยวน
การบรรเทาและฟื นฟู: งบประมาณ 4.035 หมื-น ล้านหยวน
ประเด็นทีสําคัญ
ธุรกิ ิจSMEs 1.35 หมืนล้านหยวน
อุตสาหกรรมการผลิต 2.58 พันล้านหยวน
ศูนย์อาหารและเครืองดืม การค้าปลีก ย่านการค้า และตลาด 3.95 พันล้านหยวน
อุตสาหกรรมการขนส่ง 8.69 พันล้านหยวน
อุตสาหกรรมการท่องเทียว 7.3 พันล้านหยวน
อุตสาหกรรมการเกษตรและการประมง 3.49 พันล้านหยวน
อุตสาหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 800 ล้านหยวน
งบประมาณรวม 6 หมื-น ล้านหยวน
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ตารางที 8. ประเด็นสําคัญงบประมาณพิเศษเพือการพยุงและการฟื * นฟู
กระทรวงและ
งบประมาณ (สัด ส่วน) วัต ถุป ระสงค์
องค์ก ร
กระทรวงเศรษฐกิจ
2.0491 หมืนล้านหยวน การประกันการกูเ้ งิน กองทุนคํา* ประกัน การออกคูปองเงินสด
ไต้หวัน (Ministry of (34.15%)
ฟื * นฟู การจัดหาการผลิตหน้ากากและการพัฒนาระบบคัดกรอง
Economic Affairs)
อย่างรวดเร็ว
กระทรวงสาธารณสุข 1.6958 หมืนล้านหยวน การรับรักษาและกักตัวผูป้ ่ วย การสรรหาทรัพยากร เงินชดเชย
ไต้หวัน(Ministry of
(28.26%)
การป้องกันโรคระบาด การวิจยั และพัฒนาวัคซีนและยารักษา
Health and Welfare)
กระทรวงคมนาคม
1.6767 หมืนล้านหยวน เงินสมทบอุตสาหกรรม การปรับปรุงสถานทีท่องเทียว การ
ไต้หวัน(Ministry of
(27.95%)
จัดซือ* วัสดุปอ้ งกันโรค
Transportation and
communications)
คณะกรรมการเกษตร 3.556 พันล้านหยวน
ปรับยอดการผลิตและการขาย เงินสมทบดอกเบีย* เงินอุดหนุน
ไต้หวัน(Council of
(5.93%)
โครงการ
Agriculture)
กระทรวงวัฒนธรรม 800 ล้านหยวน (1.33%) เงินสมทบการดําเนินงานอุตสาหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เงิน
ไต้หวัน(Ministry of
อุดหนุนการอุปโภคบริโภคศิลปะและวัฒนธรรม
Culture)
กระทรวงศึกษาธิการ 576 ล้านหยวน (0.96%) การจัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโรคภายในโรงเรียน
ไต้หวัน(Ministry of
และสถาบันกวดวิชา
Education)
คณะกรรมการการ
219 ล้านหยวน (0.37%)
สือสาร
แห่งชาติ(National
Communications
Commission)
คณะกรรมการเผ่า
200 ล้านหยวน (0.33%)
พืน* เมือง(Council of
Indigenous people)

ส่งข้อความข่าวสารการป้องกันโรคระบาด การกักตัวในบ้านพัก
อาศัยและการติดตามตําแหน่งผูต้ รวจสอบโรค

การตลาดอุตสาหกรรมการท่องเทียวชนพืน* เมือง
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กระทรวงมหาดไทย 169 ล้านหยวน (0.28%)
ไต้หวัน(Ministry of
the Interior)
คณะกรรมการกิจการ 150 ล้านหยวน (0.25%)
ฮากกา(Hakka
Affairs Council)
คณะกรรมการกิจการ 112 ล้านหยวน (0.19%)
ทะเล (Ocean Affairs
Council)

การติดตามการแพร่ระบาดของชุมชน การตรวจสอบโรค
ชายแดน การดําเนินงานสถานทีตรวจโรค
การตลาดอุตสาหกรรมชุมชนฮากกา เงินอุดหนุนการท่องเทียว
ชุมชนฮากกา
ค่าทุนเชือ* เพลิงและค่าบํารุงรักษาสําหรับเรือป้องกันการแพร่
ระบาดโรคทางทะเล
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