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งบประมาณพเิศษในการป้องกันและฟื� นฟ ูโรคปอดอักเสบจากไวร ัสโควิด -#$ 
ของร ัฐบาลกลาง 

 
 เมื�อวนัที� 13 มีนาคม รฐัสภาไดผ้า่นการพิจารณาวาระที� � ในเรื�อง "งบประมาณพิเศษเพื�อ
การปอ้งกนัและฟื*นฟโูรคปอดอกัเสบจากไวรสัโควิด -./ ของรฐับาลกลาง"  ซึ�งมีมลูคา่สงูถึง 6 หมื�น
ลา้นหยวน งบประมาณจะถกูจดัสรรออกเป็น 8 ส่วน คือ ..เพื�อสง่เสรมิการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด  
8.เพื�อการบรรเทาและฟื*นฟู 
 
..เพื�อสง่เสรมิการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด 
 ในงบประมาณพิเศษจาํนวน 6 หมื�นลา้นหยวนนั*น กระทรวงสาธารณสขุไตห้วนั ไดจ้ดัเตรียม 
1.696 หมื�นลา้นหยวน (งบประมาณของการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด รวมทั*งสิ *น 1.965 หมื�นลา้น
หยวน) ไวเ้พื�อจดัเตรียมอปุกรณเ์ครื�องมือทางการแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาลที�รกัษาโรคไวรสัโควิด 
-./โดยเฉพาะ  จดัซื *อสิ�งของปอ้งกนัโรค เงินชว่ยเหลือสาํหรบัผูก้กัตวัอยู่บา้น ผูร้บัการตรวจโรค
และญาตทีิ�ตอ้งลางานเพื�อดแูลผูป่้วยและเงินอดุหนนุสาํหรบัเจา้หนา้ที�ในสถานกกัตวั การจดัซื *อยา 
วสัดสุิ *นเปลือง อปุกรณเ์ครื�องใช ้และเงินสาํรองฉกุเฉินสาํหรบัโรคโควิด -./ การวิจยัและพฒันา  
วคัซีนและยารกัษา 
8.เพื�อการบรรเทาและฟื*นฟ ู 
 งบประมาณสาํหรบั "การบรรเทาและการฟื*นฟ"ู นั*น กาํหนดไวที้� 4.04 หมื�นลา้นหยวน ซึ�งได้
จดัสรรไปยงัโครงการที�กระทรวงและองคก์รตา่งๆของไตห้วนัไดน้าํเสนอ  ไดแ้ก่ คณะกรรมการชน
เผา่พื *นเมือง คณะกรรมการกิจการชาวฮากกา  คณะกรรมการการสื�อสารแหง่ชาติ
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศกึษาธิการ  กระทรวงเศรษฐกิจ  กระทรวงคมนาคม  คณะกรรมการ
เกษตรไตห้วนั  กระทรวงสาธารณสขุ  กระทรวงวฒันธรรม  และคณะกรรมการกิจการทะเล โดย
สว่นใหญ่เป็นเงินอดุหนนุอตุสาหกรรมภายในประเทศ (รวมถึงอาหาร  คา้ปลีก  ยา่นการคา้  ตลาด
นดักลางคืน  ตลาดสด) อตุสาหกรรมการผลิต  อตุสาหกรรมการทอ่งเที�ยวและอตุสาหกรรมการ
ขนสง่  อตุสาหกรรมการเกษตรและการประมง  อตุสาหกรรมศลิปะและวฒันธรรม  อตุสาหกรรม
ทอ่งเที�ยวชนเผ่าพื *นเมืองและอตุสาหกรรมชาวฮากกาเป็นตน้ รวมถึงเงินอดุหนนุสาํหรบัการกูเ้งิน 
ดอกเบี *ยและเงินชว่ยเหลือภาษี  อตุสาหกรรมการขนสง่ เงินชว่ยเหลือการดาํเนินกิจการของธุรกิจ
โรงแรม การสนบัสนนุการขายสินคา้เกษตรประมงและปศสุตัว ์คปูองเงินสดอตุสาหกรรมศลิปะ
และวฒันธรรมและการ  บริโภคภายในประเทศ เพื�อช่วยลดผลกระทบของผูป้ระกอบการ ผา่น
อปุสรรคนี *ไปได ้และสรา้งเสถียรภาพของเศรษฐกิจอตุสาหกรรมโดยเรว็ที�สดุ 
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ในจาํนวนงบประมาณ 6 หมื�นลา้นหยวน กระทรวงเศรษฐกิจไดร้บัเงินจาํนวน 2.049 หมื�นลา้น
หยวนในการสมทบชว่ยเหลือ  กองทนุประกนัและการคํ*าประกนัสินเชื�อ SME  เงินชว่ยเหลือ
ดอกเบี *ยเงินกู ้ การประเมินการกูเ้งินผูป้ระกอบการอาหาร การคา้ปลีก ย่านการคา้ ตลาดนดั
กลางคืนและตลาดสดเป็นตน้ มี มาตรการสิทธิพิเศษอตุสาหกรรมบรโิภคภายใน และการบรรเทา
ฟื*นฟ ูการใหค้าํปรกึษาและพฒันาเทคโนโลยีแก่ผูผ้ลติที�ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรค 
การจดัหาเครื�องจกัรผลิตหนา้กาก  กระตุน้การสง่ออก  การพฒันาระบบคดักรองโรคไวรสัโควิด 
-./ อย่างรวดเรว็ 
 ในสว่นของคปูองเงินสด กระทรวงเศรษฐกิจคาดว่าจะออกคปูองเงินสดที�สามารถใชใ้น
รา้นอาหาร ยา่นการคา้ และตลาดนดั ทั*งยงัทาํมาตรการพิเศษมลูคา่ 8 พนัลา้นหยวน สาํหรบั
รา้นอาหาร การคา้ปลีก ย่านการคา้ ตลาดอตุสาหกรรมบรโิภคภายในประเทศ 
 
ตารางที� 1.ประเด็นสาํคญังบประมาณพิเศษของรฐับาลกลาง 

การป้องกันและร ักษา  งบประมาณ 1.965 หมื-นล้านหยวน 
ประเดน็ที�สาํคญั การเตรียมความพรอ้มของโรงพยาบาล  4.02 พนัลา้นหยวน 
 การสรรหาทรพัยากร  4.03 พนัลา้นหยวน 
 การกกักนัตรวจโรค  3.3 พนัลา้นหยวน 
 การปอ้งกนัและการรกัษาอื�น ๆ  8.22 พนัลา้นหยวน 
การบรรเทาและฟื� นฟู: งบประมาณ 4.035 หมื-นล้านหยวน 
ประเดน็ที�สาํคญั ธุรกิิจSMEs 1.35 หมื�นลา้นหยวน 
 อตุสาหกรรมการผลิต  2.58 พนัลา้นหยวน 
 ศนูยอ์าหารและเครื�องดื�ม  การคา้ปลีก  ยา่นการคา้ และตลาด   3.95 พนัลา้นหยวน 
 อตุสาหกรรมการขนสง่  8.69 พนัลา้นหยวน 
 อตุสาหกรรมการท่องเที�ยว  7.3 พนัลา้นหยวน 
 อตุสาหกรรมการเกษตรและการประมง 3.49 พนัลา้นหยวน 
 อตุสาหกรรมศลิปะและวฒันธรรม  800 ลา้นหยวน 
งบประมาณรวม 6 หมื-นล้านหยวน 
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ตารางที� 8. ประเดน็สาํคญังบประมาณพิเศษเพื�อการพยงุและการฟื*นฟ ู
กระทรวงและ
องคก์ร 

งบประมาณ (สัดส่วน) วัตถุประสงค ์

กระทรวงเศรษฐกิจ
ไตห้วนั (Ministry of 
Economic Affairs) 

2.0491 หมื�นลา้นหยวน 
(34.15%) 

การประกนัการกูเ้งิน กองทนุคํ*าประกนั การออกคปูองเงินสด
ฟื*นฟ ูการจดัหาการผลิตหนา้กากและการพฒันาระบบคดักรอง
อยา่งรวดเรว็ 

กระทรวงสาธารณสขุ
ไตห้วนั(Ministry of 
Health and Welfare) 

1.6958 หมื�นลา้นหยวน 
(28.26%) 

การรบัรกัษาและกกัตวัผูป่้วย  การสรรหาทรพัยากร เงินชดเชย
การปอ้งกนัโรคระบาด การวิจยัและพฒันาวคัซีนและยารกัษา 

กระทรวงคมนาคม
ไตห้วนั(Ministry of 
Transportation and 
communications) 

1.6767 หมื�นลา้นหยวน 
(27.95%) 

เงินสมทบอตุสาหกรรม การปรบัปรุงสถานที�ทอ่งเที�ยว  การ
จดัซื *อวสัดปุอ้งกนัโรค 

คณะกรรมการเกษตร
ไตห้วนั(Council of 
Agriculture) 

3.556 พนัลา้นหยวน 
(5.93%) 

ปรบัยอดการผลิตและการขาย  เงินสมทบดอกเบี *ย เงินอดุหนนุ
โครงการ 

กระทรวงวฒันธรรม
ไตห้วนั(Ministry of 
Culture) 

800 ลา้นหยวน (1.33%) เงินสมทบการดาํเนินงานอตุสาหกรรมศลิปะและวฒันธรรม  เงิน
อดุหนนุการอปุโภคบรโิภคศิลปะและวฒันธรรม 

กระทรวงศกึษาธิการ
ไตห้วนั(Ministry of 
Education) 

576 ลา้นหยวน (0.96%) การจดัหาอปุกรณป์อ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคภายในโรงเรียน 
และสถาบนักวดวิชา 
 
 

คณะกรรมการการ
สื�อสาร
แหง่ชาต(ิNational 
Communications 
Commission) 

219 ลา้นหยวน (0.37%) สง่ขอ้ความขา่วสารการปอ้งกนัโรคระบาด การกกัตวัในบา้นพกั
อาศยัและการติดตามตาํแหนง่ผูต้รวจสอบโรค 

คณะกรรมการเผา่
พื *นเมือง(Council of 
Indigenous people) 

200 ลา้นหยวน (0.33%) การตลาดอตุสาหกรรมการท่องเที�ยวชนพื *นเมือง 
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กระทรวงมหาดไทย
ไตห้วนั(Ministry of 
the Interior) 

169 ลา้นหยวน (0.28%) การติดตามการแพรร่ะบาดของชมุชน  การตรวจสอบโรค
ชายแดน  การดาํเนินงานสถานที�ตรวจโรค 

คณะกรรมการกิจการ
ฮากกา(Hakka 
Affairs Council) 

150 ลา้นหยวน (0.25%) การตลาดอตุสาหกรรมชมุชนฮากกา  เงินอดุหนนุการท่องเที�ยว
ชมุชนฮากกา 

คณะกรรมการกิจการ
ทะเล (Ocean Affairs 
Council) 

112 ลา้นหยวน (0.19%) คา่ทนุเชื *อเพลิงและคา่บาํรุงรกัษาสาํหรบัเรือปอ้งกนัการแพร่
ระบาดโรคทางทะเล 

 


