ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ลําดับที่
ประเด็น
หมายเหตุ
๑.
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม
๑.๑ การติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- กรมการ
ปกครอง
- จังหวัดได้มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์
พลัง แผ่น ดิน เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื ่อ สรุป ปัญ หาที ่สํ า คัญ ในการ - ทุกจังหวัด
ดําเนินการที่ผ่านมา และถอดบทเรียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปอย่างไร
- จังหวัดได้เตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อย่า งยั่ง ยืน ปี ๒๕๕๖ เพื่อ กํา หนดกรอบการปฏิบัติง านแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ให้
บรรลุเป้าหมายอย่างไรบ้าง
- จังหวัด ได้วิเ คราะห์ปัญหายาเสพติด ในพื้น ที่จังหวัด มีสถานการณ์ความรุนแรง
เพีย งใด สถิติก ารจับ กุม พบผู้ก ระทํา ผิด และการแพร่ร ะบาดยาเสพติด ชนิด ใดบ้า ง
และมีแผนปฏิบัติงานพิเศษเพื่อเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
- จังหวัด มีม าตรการอย่างไรที่จ ะรักษาหมู่บ้า นชุมชนเข้ม แข็ง เอาชนะยาเสพติด
ให้มีความยั่งยืน
- จังหวัดและอําเภอได้มีการขับเคลื่อ นการดําเนินงานตามโครงการชุม ชนอุ่นใจ
ได้ลูก หลานกลับ คืน ปฏิบัติก ารปิด ล้อ ม X-Ray เชิง รุก ๙๐ วัน เพื่อ ลดระดับ ความ
รุน แรงของสถานการณ์ปัญ หายาเสพติด ในพื้น ที่ที ่มีส ถานการณ์ป ัญ หายาเสพติด
รุนแรง ให้บรรลุผลอย่างไร

๒.

๑.๒ การจัดระเบียบสังคม
- จังหวัดได้มีแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบสังคมของสถานบริการ
ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านขายสุราให้มีการดําเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดในการเปิด – ปิด และมีผลการดําเนินงานอย่างไร
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาวและสาธารณภัยอื่นๆ
๒.๑ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- จังหวัดได้เตรียมการเพื่อจัดทําข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่เกิดปัญหาภัยแล้ง
มีจํานวนกี่แห่ง คิดเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบได้เท่าไร รวมทั้งความเสียหายมีด้านใดบ้าง
(ขอให้สรุปสถานการณ์ในภาพรวม)
- จั ง หวั ด ได้ มี แ ผนในการเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ความพร้ อ ม
บุคลากร รถยนต์บรรทุกน้ํา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการอื่นๆ อย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้วางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยบูรณาการการทํางานของส่วนราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
อย่างไรบ้าง

- กรมการ
ปกครอง
- ทุกจังหวัด
- ทุกจังหวัด
- กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย
- นส.มท. ด่วน
ทีส่ ุด ที่ มท.
๐๖๐๑/ว๒๗๖
ลว.๒๓ ม.ค. ๕๕
(เฉพาะจังหวัดที่
มีสถานการณ์
เกิดภัย

-๒ลําดับที่

ประเด็น
- จังหวัดได้ดําเนินการในระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างไรบ้าง เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
- จังหวัดมีแผนงานในระยะยาวที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดให้ความ
ยั่งยืนในอนาคตอย่างไรบ้าง
- ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

- จังหวัดใน
๒.๒ การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
- จังหวัดได้กําชับหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา ภาคใต้
สาธารณภัยให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ให้ครบครัน และมี
ประสิทธิภาพในแต่ละระดับอย่างไรบ้าง และการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสม่ําเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเสี่ยงภัยเกิดสถานการณ์
ภัยพิบัติ อย่างไรบ้าง
- จังหวัดวางระบบเตือนภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจ้งเหตุแก่ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย และมีการวางแผนปฏิบัติงาน หรือทดสอบระบบเตือนภัย หรือซักซ้อม
ทําความเข้าใจ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการแจ้งข้อมูลไปสู่ทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด
อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งผู้แจ้งเหตุเตือนภัย
ให้มีความพร้อม อย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้จัดทําประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงภัย กระตุ้นให้ประชาชน
ได้ตื่นตัว หรือตระหนักพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น สามารถมีองค์ความรู้เบื้องต้นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยอย่ างไรบ้าง และได้ส่งเสริ มความรู้ ในการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้รับผลกระทบจากเกิดฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหล
หลากส่งผลความเสียหายในพื้นที่จํานวนเท่าไร ได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง (ขอให้สรุป
สถานการณ์ในภาพรวม)
- จังหวัดมีแนวทางในการจัดทําข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก อย่างไรบ้าง สามารถ
ดําเนินการช่วยเหลือเพียงพอหรือไม่อย่างไร
- จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงหรือหาแนวทางในการดําเนินงานเพื่อทําความ
เข้าใจกับผู้ประสบภัยได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมตามขั้นตอนตามระเบียบอย่างไรบ้าง
- ขอให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการในภาพรวมที่ผ่านมาที่สําคัญ
ส่งผลต่อการดําเนินไม่สําเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง

-๓ลําดับที่

๓.

๔.

๕.

ประเด็น
๒.๓ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
- จังหวัดได้มีสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่มีจํานวนกี่แห่ง จํานวนผู้ได้รับผลกระทบมี
จํานวนเท่าไร
- จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาวอย่าง
ครบถ้วนหรือไม่
- จังหวัดได้มีการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กํานัน/
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนในการวางแผนช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างไรบ้าง
- ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
- จังหวัดได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ตาม
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ อย่างไร
- จังหวัดมีแผนงานเพื่อจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมองค์ความรู้ การปลูกจิตสํานึก
ในการปลูกป่า สร้างพื้น ที่สีเขีย ว และสร้างให้ประชาชนทุก ภาคส่ว นได้ต ระหนักรู้จัก
คุณและโทษของการตัดไม้ทําลายป่า การรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และ
เพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างไร
- จัง หวัด ได้น้อ มนํา แนวพระราชดํา ริม าเป็น แนวทางปฏิบัติง าน และให้จัด ทํา
ประชาคมหมู่บ้า น เพื่อ ให้ชุม ชนรับ ทราบและมีส่ว นร่ว มในการเตรีย มแผนการปลูก
และบํา รุง รัก ษา มาเป็น แผนปฏิบัติง านอย่า งไร และได้ดํา เนิน การให้เ กิด ผลสํา เร็จ
อย่างยั่งยืนอย่างไรบ้าง
การตรวจติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานการบริ ห ารงานจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ปั ญ หา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๓.๑ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๕๕ เป็นอย่างไร และ
ได้มีการวิเคราะห์ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีแผนสําหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC อย่างไร
สถานะความก้าวหน้าการดําเนินโครงการงบกลางรายการเยียวยาฟื้นฟูฯ
(๑๒๐,๐๐๐ ลบ.)
- จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟู
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความ
เสียหายจากอุทกภัย ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ด้านฟืน้ ฟูคุณภาพชีวิต และกรณีเร่งด่วนอื่นๆ (งบ ๑๒๐,๐๐๐ ล้าน
บาท) จํานวนกี่โครงการ งบประมาณเท่าไรที่ดําเนินการในพื้นที่ และมีโครงการที่

หมายเหตุ
- จังหวัดใน
ภาคเหนือและ
ภาคอิสาน

- ทุกจังหวัด

- ทุกจังหวัด
- ทุกกลุ่มจังหวัด

- โครงการที่ยัง
ดําเนินการไม่
แล้วเสร็จ ๗๕
โครงการ
(เอกสาร ๒)

-๔ลําดับที่

๖.

๗.

ประเด็น
หมายเหตุ
ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลากี่โครงการ (ขอให้สรุปผลการดําเนินการใน
ภาพรวม) และโครงการที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จเพราะสาเหตุใด
- จังหวัดมีแนวทางและมาตรการในการกํากับติดตามโครงการที่ได้ดําเนินในพื้นที่
จังหวัดให้แล้วเสร็จเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง รวมทั้งมาตรการป้องกันการทุจริตในการ
ดําเนินโครงการอย่างไร
- ขอให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการที่ผ่านมาที่สาํ คัญ ส่งผลต่อ
การดําเนินการไม่สําเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการที่จะให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง
- ทุกจังหวัด
การขับเคลื่อนโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ABC
- จังหวัดได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายลงบัญชีครัวเรือนอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่
- จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณการการทํางานและข้อมูลด้าน
ครัวเรือนอื่นๆ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างไรบ้าง
และเกิดผลสําเร็จอย่างไร
- จังหวัดได้ส่งเสริมให้การทําเวทีการเรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนให้รู้
วิธีการดําเนินโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ABC ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ วิธีการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง โดยมีความถี่จํานวนกี่ครั้ง
- จังหวัดสรุปผลการดําเนินโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ABC มีความคืบหน้า
อย่างไรบ้าง มีผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร ประชาชนให้การตอบรับและเข้ามามี
ส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด
- จังหวัดได้ดําเนินโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ABC สามารถดําเนินการสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมสามารถนําไปบรรจุไว้ในแผนชุมชนหรือแผนงานอื่นๆ ที่ประชาชนเกิด
ความเข้มแข็ง สามารถเป็นตัวอย่างดีเด่นเป็นต้นแบบ จึงขอให้คัดเลือกหมู่บ้านดังกล่าว
จํานวน ๒ แห่ง (โดยให้ระบุชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางการดําเนินงานความสําเร็จทุกภาค
ส่วน)
- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
- นส.มท. ด่วน
- จังหวัดได้มีแนวทางในการกํากับและติดตามเพื่อตรวจสอบการทุจริตและป้องกัน ทีส่ ุด ที่ มท
การทุจริตในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ที่เกิดขึ้น ๐๓๑๐.๓/
ในพื้นที่อย่างไร
ว ๔๙๗๘ ลว.
- จั ง หวั ด ได้ ป ระสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ อํ า เภอ อปท. รวมทั้ ง ภาค ๒๖ ต.ค. ๕๕
ประชาชนเพื่อร่วมวางมาตรการและเฝ้าระวังรวมทั้งการตรวจสอบการดําเนินการทุก
ขั้นตอนให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ป้องกันการสวมสิทธิ์ของเกษตรกร
อย่างไรบ้าง

-๕ลําดับที่

๘.

ประเด็น
หมายเหตุ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ.ประธานคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการ
รับจํานําระดับจังหวัดด้วยตนเอง ได้ทําหน้าที่ดังกล่าวในทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อให้
การกํา กับ ดูแ ลและแก้ไขปัญ หาการรับ จํา นําในพื้นที่เป็น ไปด้ว ยความรวดเร็ว รัด กุม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด รวมทั้งป้อ งกันการสวมสิทธิ์แ ละการปลอมปนข้าว
เพื่อ ให้ป ระโยชน์ต กแก่เ กษตรกรอย่า งแท้จ ริง อย่างไร และมีแนวทาง/มาตรการที่
สําคัญในการคลี่คลายสถานการณ์ อย่างไร
- จังหวัดได้ตรวจสอบการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต ๒๕๕๕/
๒๕๕๖ มีพฤติการณ์ใดบ้างที่ส่อไปในทางทุจริตอย่างไรบ้าง มีจํานวนกี่เรื่อง และผลการ
ตรวจสอบเป็นเช่นใด รวมทั้งได้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างไร (ขอให้สรุปเป็นรายกรณี
อย่างขัดเจน)
- จังหวัดได้วิเคราะห์ในขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติหรือขั้นตอนใดบ้างที่เป็นจุดอ่อน
และมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดําเนินโครงการบ้าง และมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการ
แก้ไขระเบียบหรือแนวทางอื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการดําเนินการ
โครงการ(ขอให้สรุปเป็นรายข้อ)
- ปั ญหา/อุ ปสรรคและข้ อเสนอแนะให้ หน่ วยงานส่ วนกลางนํ าไปแก้ ไขเพื่ อเป็ น
มาตรการในปีต่อไป
- ทุกจังหวัด
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- ผลการลงทะเบียนสุดยอดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นอย่างไรบ้าง มีความแตกต่างจากปี ๕๓
อย่างไร มีปัญหา อุปสรรคในการลงทะเบียนฯ อย่างไรบ้าง และได้แก้ไขไปแล้วอย่างไร
และจังหวัดมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้าง
- จังหวัดมีการวางแผนการขับเคลื่อน OTOP ในปี ๒๕๕๖ อย่างไร เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่ ําคัญมีอะไรบ้าง และมี
หน่วยงานภาคีการพัฒนาให้การสนับสนุน อะไรบ้าง อย่างไร
- จังหวัดมีการวางแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการตลาด OTOP อย่างไรบ้าง เพื่อให้มี
ยอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒๐% (ตามนโยบายของอธิบดีฯ) และจังหวัด
มีวิธีการกระจายเป้าหมายให้แต่ละอําเภอ อย่างไรบ้างเพื่อลดความเสี่ยง
- จังหวัดมีการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ๔ กลุ่ม (ดาวเด่นสู่สากล,
อนุรักษ์, สร้างคุณค่า, พัฒนาสู่การแข่งขัน, ปรับตัวสู่การพัฒนา) ไว้อย่างไรบ้าง และ
จังหวัดมีวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรให้บรรลุผลตามที่จังหวัดได้มีการวิเคราะห์
และจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้
- ขอให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการที่ผ่านมาที่สาํ คัญ ส่งผลต่อ
การดําเนินการไม่สําเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการที่จะให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง

-๖ลําดับที่
๙.

ประเด็น
หมายเหตุ
การจัดสร้างพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยามฯ ประจําจังหวัด
- ทุกจังหวัด
- จั ง หวั ด ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละเชิ ญ ชวนประชาชน ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน - นส.มท. ด่วน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ทีส่ ุด ที่ มท
เงินเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างพระไตรปิฎกฯ เพิ่มอีก ๓๘ เล่ม (เล่มที่ ๒ ถึงเล่มที่ ๓๙)
๐๒๐๓.๔/ว
เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเจริญรอยธรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ๔๘๕๙ ลว.
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพอย่างไร
๑๙ ต.ค. ๕๕
- จังหวัดได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเก็บรักษาพระไตรปิฎกฯ ไว้ที่ไหน อย่างไร
- ให้จังหวัดสรุปจํานวนเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างพระไตรปิฎกฯ
- สําหรับจังหวัดที่ได้ดําเนินการจัดสร้างพระไตรปิฎกฯ จนครบชุด (๓๙ เล่ม) แล้ว
มีแผนการใช้ประโยชน์อย่างไร
- ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

