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๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑

ชื่อโครงการ

โครงการรากวัฒนธรรม
--------------------------โครงการรากวัฒนธรรม

ผลผลิตที่ ๒
นโยบาย แผนดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไดรบั การบริหารจัดการ
ความสอดคลองกับนโยบาย  นโยบายรัฐบาล นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔.๔.๕ นํ า ทุ น ทางวั ฒ นธรรมของประเทศมาสรางคุ ณ คา ทางสั ง คมและเพิ่ ม มู ล คา
ทางเศรษฐกิจโดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางงาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและบริการดาน
วั ฒ น ธรรม ท อ งถิ่ น ให เ ป น วั ฒ น ธรรม ส รา งส รรคก อ ให เ กิ ด คุ ณ คา ท างสั งค ม แ ล ะ นํ าม าซึ่ งราย ได 
สู ชุ ม ชน ตลอดจนใหส ามารถตอ ยอดไปสู อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมสรา งสรรคอ ยา งครบวงจรที่ ส รา งรายได
เขาประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
กรมการศาสนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. หลักการและเหตุผล
วัฒ นธรรมเป น สิ่ ง ที่ แสดงออกถึง ภูมิ ห ลั ง ความเป นมา เอกลั ก ษณ เฉพาะรวมทั้ ง บ ง บอกถึง วิถีชี วิต
ของคนในชนชาติ นั้ น ๆ ในป จ จุ บั น วั ฒ นธรรมมี บ ทบาทมากขึ้ น ในระบบเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม และการ
ท อ งเที่ ย วด ว ยการแข ง ขั น ในตลาดโลกที่ ซั บ ซ อ นมากขึ้ น ส ง ผลให ทุ ก ประเทศต างพยายามหาสิ่ ง ที่ แ ตกต า ง
และโดดเด น วัฒ นธรรมจึ ง กลายเป น เครื่ อ งมื อ สํ าคั ญ ที่ ทุ ก ฝ ายนํ ามาใชเ พื่ อ สร างความแตกต างในการแข ง ขั น
ซึ่ ง ประเทศไทยมี ท รั พ ยากรวัฒ นธรรมที่ ส ามารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพและสร างมู ล คา ให กั บ ประเทศในเวที ต ลาดโลก
อย างไรก็ ดี จํ า เป น ต อ งมี ก ารสื บ ค น รวบรวมศึ ก ษาในรายละเอี ย ดเพื่ อ นํ า มาบริ ห ารจั ด การให ใ ช ป ระโยชน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

๒
ที่ ม าและหลั ก การของโครงการรา กวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงออกถึ ง ภู มิ ห ลั ง
ความเป็ น มา เอกลั ก ษณ์ เฉพาะรวมทั้ งบ่ งบอกถึ งวิถีชี วิต ของคนในชนชาติ นั้ น ๆ ในปั จ จุบั น วั ฒ นธรรมมี บ ทบาท
มากขึ้ น ในระบบเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม และการท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยการแข่ ง ขั น ในตลาดโลกที่ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
ส่ งผลให้ ทุ ก ประเทศต่ างพยายามหาสิ่ งที่ แ ตกต่างและโดดเด่น วัฒ นธรรมจึงกลายเป็ น เครื่อ งมื อสํ าคั ญ ที่ ทุ กฝ่ าย
นํ ามาใช้ เพื่ อ สร้ า งความแตกต่ างในการแข่ งขั น ซึ่ งประเทศไทยมี ท รั พ ยากรวั ฒ นธรรมที่ ส ามารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
และสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ป ระเทศในเวที ต ลาดโลก อย่ า งไรก็ ดี จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารสื บ ค้ น รวบรวมศึ ก ษ า
ในรายละเอียดเพื่อนํามาบริหารจัดการให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กระทรวงวั ฒ นธรรม ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นวั ฒ นธรรมได้ กํ า หนดนโยบาย
“สื บ สาน สร้ า งสรรค์ บู ร ณาการ” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรั ก ภาคภู มิ ใ จ และหวงแหนมรดกท าง
ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น รวมทั้ งสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนสามารถต่ อ ยอดเพื่ อ สร้ างมู ล ค่ าให้ กั บ มรดก
ทางวั ฒ นธรรมที่ มี อยู่ อั น จะทํ าให้ เกิ ด ค วามสม ดุ ล และสอดคล้ อ งของการดํ า เนิ น ชี วิ ต กั บ ท รั พ ยากร
ทางวัฒ นธรรมได้อ ย่ างยั่ งยื น ดั งนั้ น กระทรวงวัฒ นธรรมจึง จะดํ า เนิน โครงการรากวัฒ นธรรม เพื ่อ กระตุ ้น ให้
ประชาชนมีส ่ว นร่ว มในการสืบ ค้น รากวัฒ นธรรมในท้อ งถิ ่น ของตนเอง ก่อ ให้เ กิด ความรัก ความภูม ิใ จ
ในท้อ งถิ ่น ลดปัญ หาการเคลื ่อ นย้า ยคนเข้ าเมื องใหญ่ เพิ่ มศั กยภาพการบริ หารจั ดการทรั พยากรวั ฒ นธรรมใน
พื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๑.๑ กรอบแนวคิด
นํ า รากวั ฒ นธรรม (ของดี บ้ า นฉั น ) มาสร้ า ง คุ ณ ค่ า ทางสั ง คมและมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ พั ฒ นา
ต่ อ ยอด ไปสู่ อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมสร้ า งสรรค์ อ ย่ า งครบวงจร โดยผ่ า นกระบวนงานสื บ สาน สร้ า งสรรค์
และบูรณาการผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และประชาชนในทุกระดับ
๑.๒ ความหมายของรากวัฒนธรรม
จากนโยบาย ยุ ท ธศาตร์ และแนวคิ ด เรื่ อ งรากวั ฒ นธรรมของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
วั ฒ นธรรม และการประชุ ม ระดมความคิ ด จากวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด และภาคี เ ครื อ ข่ า ยวั ฒ นธรรม จึ ง สรุ ป
ความหมายของรากวัฒนธรรม ดังนี้
รากวั ฒ นธรรม หมายถึ ง วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ความคิ ด ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม จารี ต ประเพณี
พิ ธี ก รรม ภู มิ ปั ญ ญา ซึ่ ง กลุ่ ม ชนและสั ง คมได้ ร่ ว มสร้ า งสรรค์ สั่ ง สม ปลู ก ฝั ง เรี ย นรู้ ปรั บ ประยุ ก ต์ สื บ ทอด
จากรุ่ น สู่ รุ่ น เกิ ด ความเจริ ญ งอกงาม ทั้ งด้ า น จิ ต ใจและวั ต ถุ เป็ น ทุ นท างสั ง คมที่ ทํ าให้ เกิ ด ความรั ก
ความผูกพัน รู้คุณค่า และภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด

๓
๑.๓ ขอบข่ายของรากวัฒนธรรม
จากความหมายรากวัฒนธรรมข้างต้น คณะทํางานฯ จึงได้กําหนดขอบข่ ายของการสืบค้น ราก
วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน สร้างสรรค์ บูรณาการ สร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ภายใต้ ๘ วิถี
ไทย “ของดีบ้านฉัน” ดังนี้
๑) อาหาร (อาหารชาติพันธุ์, อาหารพื้นถิ่น, อาหารสุขภาพ)
๒) การแต่งกาย (ผ้า, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกาย, ผลิตภัณฑ์จากผ้า)
๓) ที่อยู่อาศัย (บ้านโบราณ ย่านเก่า เมืองเก่า สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม)
๔) ประเพณี (ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา, ความเชื่อ วิถีชีวิต, การทํามาหากิน)
๕) ภาษา วรรณกรรมพื้นบ้าน และประวัติศาสตร์บอกเล่า (ภาษาไทย ภาษาถิ่น, ภาษาสัญลักษณ์,
สํานวน, สุภาษิต, ตํารา, นิทานพื้นบ้าน ชื่อบ้านนามเมือง)
๖) อาชีพ (ช่างฝีมือดั้งเดิม, หัตถกรรม, แพทย์แผนไทย, สปา)
๗) ความเชื่อ พิธีกรรม (โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ศรัทธาต่อวิถีศาสนา ศรัทธาของกลุ่มคน ในแต่
ละท้องถิ่น)
๘) ศิลปะพื้นถิ่น (ภูมิปัญญาด้านศิลปะท้องถิ่น ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่นพื้นบ้าน
กีฬาพื้นบ้าน)
นอกจากนี้รากวัฒนธรรม ยังมีขอบข่ายครอบคลุมไปถึงเรื่องมรดกภูมิปัญญาทาง
จับต้องได้ด้วย ดังนี้

วัฒนธรรมที่

๑) โบราณสถาน/โบราณวัตถุ
๒) มรดกโลก
๓) อุทยานประวัติศาสตร์
๔) ศาสนสถาน
๕) พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และพื้นที่เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ จุดเน้น (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
๑) คัดสรรรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ประกอบด้วย ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้าทอ ที่
โดดเด่น/สุดยอด จากทุกท้องถิ่น นําไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๒) บริหารจัดการองค์ความรู้รากวัฒนธรรมที่ผ่านการคัดสรรระดับพื้นที่ และ บริหารจัดการองค์
ความรู้รากวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน/องค์กรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

๔
๑.๕ นิยามศัพท์
๑) รากวัฒนธรรม “ประเพณี” หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต การทํามา
หากิน เป็นประเพณีที่ชุมชนนั้นๆ ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา มีความเป็นมา เรื่องราวและภูมิหลัง ที่ชัดเจน โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ มีความต่อเนื่องในการพัฒนา สร้างสรรค์ ปรับประยุกต์ มีรูปแบบการนําเสนอที่ดึงดูดความสนใจ และ
สร้างความประทับใจ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนอื่นและคนรุ่นต่อไป มีการพัฒนา สร้างสรรค์ ปรับประยุกต์ อยู่
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒ นธรรมไทย ก่อให้ เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และความ
ภาคภูมิใจของคนในสังคม สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ กับครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้ ชุมชนมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๒) รากวัฒนธรรม “ศิลปะการแสดง” หมายถึง การแสดงที่เกี่ยวกับดนตรี ขับร้อง รํา เต้น และละคร
ที่แสดงเป็นเรื่องราว มีความเป็นมาและภูมิหลังที่ชัดเจน มีรูปแบบการนําเสนอที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดความ
สนใจ สร้างความประทับใจได้ มีการบ่มเพาะ ต่อยอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนอื่นและคนรุ่นต่อไป มีการพัฒนา
สร้างสรรค์ ปรับประยุกต์ อยู่บนพื้นฐานการรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒ นธรรมไทย สร้างความรัก ความสามัคคี
ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของคนในชุมชน สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๓) รากวัฒ นธรรม “อาหาร” หมายถึง อาหารชาติพันธุ์ อาหารพื้นถิ่น อาหารสุขภาพจากภูมิปัญญา
ไทย เป็นอาหารที่มีความเป็นมา เรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่มีลักษณะ
จําเพาะโดดเด่นและมีชื่อเสียงของชุมชน กระบวนการผลิตไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและไม่ทําลายวัตถุดิบที่มีจํากัด มี
คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติกลมกล่อมเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ มีการพัฒนามาตรฐานและปรับปรุงสูตรอาหาร
ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น มีการบ่มเพาะ ต่อยอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนอื่นๆ และรุ่นต่อไป มีความสามารถใน
การผลิตเชิงปริมาณพร้อมแสดง สาธิตและจําหน่ายในโอกาสต่างๆ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๔) รากวัฒนธรรม “ผ้าทอ” หมายถึง ผ้าผืนซึ่งทําจากเส้นใยธรรมชาติ หรือผ้าผืนซึ่งทํา
จากเส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยสังเคราะห์ นํามาถักทอเป็นผืน มีลวดลายที่สวยงามสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา อัต
ลักษณ์ของชาติพันธุ์และท้องถิ่นที่โดดเด่น มีการพัฒนา สร้างสรรค์และปรับประยุกต์การถักทอและลวดลายบนผืนผ้า
มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและ
ไม่ทําลายวัตถุดิบที่มีจํากัด มีคุณค่าและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของคนส่วนใหญ่ มีการบ่มเพาะ ต่อยอด
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนอื่นและคนรุ่นต่อไป มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณพร้อมแสดง สาธิตและจําหน่าย
ในโอกาสต่างๆ สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน

๕

๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสืบค้นรากวัฒนธรรมและนํามาสร้างและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลรากวัฒนธรรม
๒) เพื่อนํารากวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๓) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของรากวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความสุข อย่างยั่งยืน
๔) เพื่อบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน

๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- คัดสรรรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ๘ วิถีไทย ด้านประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้าทอ ในพื้นที่ ๗๗
จังหวัด (๘๗๘ อําเภอ และกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต) พร้อมได้ข้อมูลองค์ความรู้รากวัฒนธรรมแต่ละรายการ
เชิงคุณภาพ
- รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ที่ ได้มาจากการคัดสรรระดับ พื้นที่ และ ข้อมูลองค์ความรู้ ที่ มีอยู่
ใน
หน่วยงาน องค์กร ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นต้นน้ําในการศึกษา สืบสาน
สร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- สร้างการรับ รู้ และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กร และเจ้าของวัฒ นธรรม นําไปสู่ ความ รัก
ภาคภูมิใจ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

๔. ระยะเวลา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๕. สถานที่
- จังหวัด ๗๖ จังหวัด และทุกอําเภอทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร (๕๐ เขต)

๖. งานกิจกรรมที่ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการโครงการรากวัฒนธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนปฏิบัตกิ ารโครงการรากวัฒนธรรมภายใต้ยทุ ธศาสตรประเทศประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2557
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๑.จัดทำแผนงำนโครงกำรเพื่อขออนุมตั แิ ละขับเคลือ่ น
โครงกำร (งบบริหำร)

60,000
(งบ สนย.)

คณะกรรมกำรฯ

๒. จัดทำคูม่ อื คัดสรรรำกวัฒนธรรมที่มี
เรื่องรำว (story to tell) เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของกระทรวง

-

คณะทำงำนฯ
ชุด สป. วธ.

3. จัดประชุมชีแ้ จงโครงกำรผ่ำนระบบ
Video Conference ร่วมกับหน่วยงำนองค์กร
ที่เกีย่ วข้อง ณ กทม. และ ศำลำกลำงจังหวัด

2,500
(งบ สนย.)

4. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ผ่ำนสือ่
ในพื้นที่ และผ่ำนระบบ Social Network
ในระดับอำเภอ/จังหวัด ตำมควำมพร้อมของพื้นที่

-

คณะกรรมกำรจังหวัด
(สวจ. /สภำวัฒนธรรม
นำยอำเภอ )

13,170,000
(งบศูนย์เทคโนฯ)

คณะกรรมกำรจังหวัด
(สวจ./สภำวัฒนธรรม/
นำยอำเภอ)
คณะกรรมกำรอำเภอ
(นำยอำเภอ/อบต.
สภำวัฒนธรรม/สวจ.)

๕.กำรคัดสรรรำกวัฒนธรรม "ของดีบำ้ นฉัน" ระดับพื้นที่
๕.๑ ประชุมชีแ้ จงสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และเจ้ำของวัฒนธรรม
๕.๒ จัดเวทีประชำคมเพื่อคัดสรรประเพณี ศิลปะกำรแสดง
อำหำร ผ้ำทอ ที่โดดเด่นของ ตำบลๆ ละ ๔ รำยกำร
เพื่อเตรียมไปสูก่ ำรคัดสรรระดับอำเภอ

รมว.วธ./
สวจ./สภำวัฒนธรรม/
นำยอำเภอ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕.๓ คัดสรรรำกวัฒนธรรม “ของดีบำ้ นฉัน”

คณะกรรมกำรอำเภอ
6

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระดับอำเภอ เพื่อให้ได้ ประเพณี ศิลปะกำรแสดง
อำหำร ผ้ำทอ ที่โดดเด่น อำเภอละ ๔ รำยกำร
เพื่อเตรียมไปสูก่ ำรคัดสรรระดับจังหวัด
๖. คัดสรรรำกวัฒนธรรม "ของดีบำ้ นฉัน"
ระดับเขตใน กทม. เพื่อให้ได้ ประเพณี ศิลปะกำรแสดง
อำหำร ผ้ำทอ ที่โดดเด่น เขตละ ๔ รำยกำร
เพื่อเตรียมไปสูก่ ำรคัดสรรระดับ กทม.
๗. จัดมหกรรมคัดสรร : แสดงผลงำนประกอบกำรคัดสรร
รำกวัฒนธรรม“ของดีบำ้ นฉัน” ระดับจังหวัด ที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกระดับอำเภอ เพื่อให้ได้
ประเพณี ศิลปะกำรแสดง อำหำร ผ้ำทอ ที่โดดเด่น
จังหวัดละ ๔ รำยกำร พร้อมมอบประกำศเกียรติคณ
ุ
เพื่อเตรียมไปสูก่ ำรคัดสรรระดับภำค
๘. จัดแสดงผลงำนประกอบกำรคัดสรรรำกวัฒนธรรม
“ของดีบำ้ นฉัน” ระดับกทม. ที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกระดับเขต เพื่อให้ได้ประเพณี
ศิลปะกำรแสดง อำหำร ผ้ำทอ ที่โดดเด่น ๔ รำยกำร
พร้อมมอบประกำศเกียรติคณ
ุ
เพื่อเตรียมไปสูก่ ำรคัดสรรระดับภำค
๙. จัดงำนมหกรรมคัดสรรรำกวัฒนธรรม
“ของดีบำ้ นฉัน” ระดับภำค ๔ ภำค ที่ผ่ำน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2557
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
(นำยอำเภอ/
สภำวัฒนธรรม/
สวจ.)

500,000
(งบ สวธ.)

คณะกรรมกำรจังหวัด
(ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัด/
นำยอำเภอ/
สภำวัฒนธรรม/
สวจ.)

(งบ กลุม่ ส่งเสริม
เครือข่ำยฯ)

500,000
(งบ สวธ.)

20,000,000
(งบ สวธ.)

สวธ./
คณะกรรมกำรฯ
7

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2557
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กำรคัดสรรระดับจังหวัด/กรุงเทพมหำนครแล้ว
เพื่อให้ได้ประเพณี ศิลปะกำรแสดง อำหำร ผ้ำทอ ที่โดดเด่น
ภำคละ ๔ รำยกำร พร้อมมอบประกำศเกียรติคณ
ุ
๑๐. คัดสรรรำกวัฒนธรรม "ของดีบำ้ นฉัน"
ระดับประเทศที่ผ่ำนกำรคัดสรร ระดับภำคเพื่อให้ได้
ประเพณี ศิลปะกำรแสดง อำหำร ผ้ำทอ ที่โดดเด่น
ระดับประเทศ ในงำนวันอนุรักษ์มรดกไทย หรืองำน
วันสถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์

1,000,000
(งบ สวธ.)

สวธ.

๑๑. สร้ำงแบบบันทึกข้อมูล องค์ควำมรู้ที่
ผ่ำนกำรคัดสรรจำกระดับอำเภอ จังหวัด
ภำค ประเทศ ในรูปแบบดิจิตอล

100,000
(งบศูนย์เทคโนฯ)

คณะทำงำนฯ
ศทส

๑๒. กลัน่ กรอง ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
องค์ควำมรู้ที่ผ่ำนกำรคัดสรรระดับอำเภอ
จังหวัด ภำค ประเทศ ในรูปแบบ
ดิจิตอล

742,400
(งบศูนย์เทคโนฯ)

สวจ. / สวธ
ศทส

๑๓. พัฒนำระบบข้อมูลองค์ควำมรู้ ผ่ำนเว็บไซต์
และ mobile Application เป็นต้นน้ำในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ สืบสำน สร้ำงสรรค์ พัฒนำ บ่มเพำะ ต่อยอด

2,000,000
(งบศูนย์เทคโนฯ)

ศทส

8

กิจกรรม

๑๔. จัดหำเครื่องแม่ข่ำยคอมพิวตอร์ สำหรับจัดเก็บ
คลังข้อมูลองค์ควำมรู้”ของดีบำ้ นฉัน” และให้บริกำร

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2557
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

740,000
(งบศูนย์เทคโนฯ)

ศทส

-

ศทส
คณะกรรมกำรฯ

1,600,800
(งบศูนย์เทคโนฯ)

สวจ.
ศทส

1๗. จัดทำสือ่ เพื่อกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
5,000,000
โครงกำรฯ ส่งผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ในส่วนกลำงและส่วนภูมภิ ำค (งบสำนักเฝ้ำระวังฯ)
๑๗.๑ สร้ำงกำรรับรู้ ควำมรัก ควำมภำคภูมใิ จในรำกวัฒนธรรม
ผ่ำนกำรจัดทำสติก๊ เกอร์ แอพพลิเคชัน่ คลิปวิดโี อ
Spot TV วิทยุ สำรคดี หนังสัน้ รำยกำรโทรทัศน์
ปฏิทินงำนวัฒนธรรมประจำเดือน
๑๗.๒ ประกวดสัญลักษณ์ “สุดยอดรำกวัฒนธรรม”

สฝว.

1๕. พัฒนำรูปแบบข้อมูล องค์ควำมรู้
พร้อมให้บริกำรสำหรับกำรเผยแพร่ ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ (สุดยอด ๑๕๐ รำยกำร)
๑๖. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
องค์ควำมรู้ที่ผ่ำนกำรคัดสรรระดับตำบล
ในรูปแบบดิจิตอล

๑๘. จัดรำกวัฒนธรรม “ของดีบำ้ นฉันสัญจร”
สูส่ ถำนศึกษำ กลุม่ ชุมชน กลุม่ ผูป้ ระกอบกำร
หน่วยงำน/องค์กร ในพื้นที่ (ตำมศักยภำพของพื้นที่)

-

สวจ./ศธ.
สภำวัฒนธรรม

9

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2556
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2557
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๑๙. จัดตัง้ ศูนย์ประสำนข้อมูลสำรสนเทศ
รำกวัฒนธรรม “ของดีบำ้ นฉัน” เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ สืบสำน สร้ำงสรรค์ ต่อยอด ยกระดับ
ให้เกิดคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ

-

สป.วธ./สวจ.

2๐. สนับสนุน ส่งเสริมกำรนำรำกวัฒนธรรม
“ของดีบำ้ นฉัน” ไปเปิดกำรแสดงในต่ำงประเทศ
(ตำมแผนงำนของสำนักควำมสัมพันธ์ตำ่ งประเทศ)

งบกลำง/
งบ สสต

สสต

2๑. สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงำน สถำนศึกษำ
ผูป้ ระกอบกำร และชุมชน นำรำกวัฒนธรรมที่ผ่ำน
กำรคัดเลือก ไปต่อยอด บ่มเพำะ พัฒนำ ขยำยผล
ต่อเนือ่ งต่อไป ตำมควำมพร้อมของพื้นที่

งบกลำง
ฯลฯ

สป./สวจ./
ภำคีเครือข่ำย

2๒. ติดตำมประเมินผล

-

คณะทำงำน/สตป.

2๓. สรุป วิเครำะห์ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

-

คณะทำงำน/สตป.

รวม

45,415,700
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7.งบประมาณปี พ.ศ. 2557 จานวน ๔๕,๔๑๕,๗00 บาท
รายการ
๑.จัดทาแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัตแิ ละขับเคลื่อน
โครงการ (งบบริหาร)
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คาชี้แจง
บาท
60,000 จัดประชุมคณะทางาน/คณะกรรมการ ฯลฯ
(งบ สนย.)

๒. จัดทาคู่มือคัดสรรรากวัฒนธรรมที่มี
เรือ่ งราว (story to tell) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวง
3. จัดประชุมชี้แจงโครงการผ่านระบบ
Video Conference ร่วมกับหน่วยงานองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ณ กทม. และ ศาลากลางจังหวัด
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อ
ในพื้นที่ และผ่านระบบ Social Network ใน
ระดับอาเภอ/จังหวัด
๕.การคัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" ระดับพื้นที่
๕.๑ ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กร และเจ้าของวัฒนธรรม
๕.๒ จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดสรรประเพณี
ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้าทอ ที่โดดเด่น ของตาบลๆ ละ
๔ รายการเพื่อเตรียมไปสู่การคัดสรรระดับอาเภอ
๕.๓ คัดสรรรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”
ระดับอาเภอ เพื่อให้ได้ ประเพณี ศิลปะการแสดง
อาหาร ผ้าทอ ที่โดดเด่น อาเภอละ ๔ รายการ
เพื่อเตรียมไปสู่การคัดสรรระดับจังหวัด
๖. คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
ระดับเขต เพื่อให้ได้ ประเพณี ศิลปะการแสดง
อาหาร ผ้าทอ ที่โดดเด่น เขตละ ๔ รายการ
เพื่อเตรียมไปสู่การคัดสรรระดับกทม.

2,500 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มจานวน 100 คน x 25 บาท
(งบ สนย.)

-

ตามความพร้อมของจังหวัด

13,170,000 อาเภอละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๘๗๘ อาเภอ
(งบศูนย์เทคโนฯ)

500,000
(งบ สวธ.)

๗. จัดแสดงผลงานประกอบการคัดสรรรากวัฒนธรรม
“ของดีบ้านฉัน” ระดับจังหวัด ที่ผ่าน
การคัดเลือกระดับอาเภอ เพื่อให้ได้
ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้าทอ ที่โดดเด่น
จังหวัดละ ๔ รายการ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเตรียมไปสู่การคัดสรรระดับภาค

(งบ กลุ่มส่งเสริม
เครือข่ายฯ)

๘. จัดแสดงผลงานประกอบการคัดสรรรากวัฒนธรรม
“ของดีบ้านฉัน” ระดับกทม. ที่ผ่าน
การคัดเลือกระดับเขต เพื่อให้ได้

500,000
(งบ สวธ.)
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รายการ
ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้าทอ ที่โดดเด่น
๔ รายการ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเตรียมไปสู่การคัดสรรระดับภาค
๙. จัดงานมหกรรมคัดสรรรากวัฒนธรรม
“ของดีบ้านฉัน”ระดับภาค ๔ ภาค ที่ผ่าน การคัดสรร
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานครแล้ว เพื่อให้ได้ประเพณี
ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้าทอ ที่โดดเด่น
ภาคละไม่เกิน ๔ รายการ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ
๑๐. คัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
ระดับประเทศที่ผ่านการคัดสรร ระดับภาคเพื่อให้ได้
ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร ผ้าทอ ที่โดดเด่น
ระดับประเทศในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย หรืองาน
วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

บาท

คาชี้แจง

20,000,000
(งบ สวธ.)

1,000,000
(งบ สวธ.)

๑๑. สร้างแบบบันทึกข้อมูล องค์ความรูท้ ี่
ผ่านการคัดสรรจากระดับอาเภอ จังหวัด
ภาค ประเทศ ในรูปแบบดิจิตอล

100,000 ออกแบบบันทึก 4 แบบ ๆละ 25,000 บาท
(งบศูนย์เทคโนฯ)

๑๒. กลั่นกรอง ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
องค์ความรูท้ ี่ผ่านการคัดสรรระดับอาเภอ
จังหวัด ภาค ประเทศ ในรูปแบบ
ดิจิตอล

742,400 บันทึกข้อมูล 928 อาเภอ/เขตๆละ ๔ รายการ
(งบศูนย์เทคโนฯ) รายการละ 200 บาท

๑๓. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
องค์ความรูท้ ี่ผ่านการคัดสรรระดับตาบล
ในรูปแบบดิจิตอล

1,600,800 บันทึกข้อมูล 7255 ตาบล ๆ ๔ รายการ
(งบ ศูนย์เทคโนฯ) รายการละ 40 บาท

๑๔. พัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ ผ่านเว็บไซต์
และ mobile Application เป็นต้นน้าในการศึกษา
ค้นคว้า สืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนา บ่มเพาะ ต่อยอด

2,000,000
(งบศูนย์เทคโนฯ)

๑๕. จัดหาเครือ่ งแม่ข่ายคอมพิวตอร์ สาหรับจัดเก็บ
คลังข้อมูลองค์ความรู้”ของดีบ้านฉัน” และให้บริการ

740,000
(งบศูนย์เทคโนฯ)

1๖. พัฒนารูปแบบข้อมูล องค์ความรู้
พร้อมให้บริการสาหรับการเผยแพร่ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (สุดยอด ๑๕๐ รายการ)
1๗. จัดทาสื่อเพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ส่งผ่านช่องทางต่างๆ ในส่วนกลางและภูมิภาค

-

5,000,000
(งบ สานักเฝ้าระวังฯ)
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รายการ
๑๗.๑ สร้างการรับรู้ ความรัก ความภาคภูมิใจในรากวัฒนธรรม
ผ่านการจัดทาสติ๊กเกอร์ แอพพลิเคชั่น คลิปวิดโี อ
Spot TV วิทยุ สารคดี หนังสั้น รายการโทรทัศน์
ปฏิทินงานวัฒนธรรมประจาเดือน
๑๗.๒ ประกวดสัญลักษณ์ “สุดยอดรากวัฒนธรรม”

คาชี้แจง

บาท

๑๘. จัดรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉันสัญจร”
สู่สถานศึกษา กลุ่มชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ
หน่วยงาน/องค์กร ในพื้นที่ (ตามศักยภาพของพื้นที่)
ศูนย์ตั้งอยูท่ ี่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๗๗ ศูนย์

๑๙. จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลสารสนเทศ
รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า สืบสาน สร้างสรรค์ ต่อยอด ยกระดับ
ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2๐. สนับสนุน ส่งเสริมการนารากวัฒนธรรม
“ของดีบ้านฉัน” ไปเปิดการแสดงในต่างประเทศ

-

ตามแผนงานของสานักความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ

2๑. สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงาน สถานศึกษา
ผู้ประกอบการ และชุมชน นารากวัฒนธรรมที่ผ่าน
การคัดเลือก ไปต่อยอด บ่มเพาะ พัฒนา ขยายผล
ต่อเนื่องต่อไป ตามความพร้อมของพื้นที่

-

งบกลาง ฯลฯ

2๒. ติดตามประเมินผล
2๓. สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการดาเนินงาน

-

บูรณาการกับโครงการตรวจ นิเทศและติดตามประเมินผล
ของ สตป.

๑๔

๘.ผลผลิต
๑) ได้ อ งค์ ค วามรู้ ป ระเพณี / ศิ ล ปะการแสดง/อาหาร/ผ้ า ที่ ผ่ า นการคั ด สรร ระดั บ อ าเภอๆ ละ
๔ รายการ รวม ๓,๗๑๒ รายการ (๘๗๘ อํ า เภอ และ ๕๐ เขตกรุ ง เทพมหานคร) ระดั บ จั ง หวั ด ๆ ละ
๔ รายการ รวม ๓๐๘ รายการ (๗๗ จังหวัด) ระดับภาคๆ ละ ๔ รายการ รวม ๑๖ รายการ ระดับประเทศ จํานวน ๔
รายการ (สุดยอด) และระดับตาบลๆ ละ ๔ รายการ รวม ๒๙,๐๒๐ รายการ หรือตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ
๒) ได้ บ ริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ร ากวั ฒ นธรรม ประเพณี ศิ ล ปะการแสดง อาหาร ผ้ า
อย่างเป็นระบบ
๓) ได้ ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ร ากวั ฒ นธรรม ๘ วิ ถี ไทยและมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้
ซึ่งอยูใ่ นหน่วยงาน องค์กร สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
๔) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ รากวัฒนธรรม แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
๕) จัดงานมหกรรมคัดสรรรากวัฒนธรรม : สู่การรับรู้ การมีส่วนร่วม
- ระดับอําเภอ/เขต จํานวน ๙๒๘ ครั้ง
- ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จํานวน ๗๗ ครั้ง
- ระดับภาค ๔ ภาค จํานวน ๔ ครั้ง (๔ จังหวัด)
- ระดับประเทศ จํานวน ๑ ครั้ง
๖) ประเพณี / อาหาร/การแสดง/ผ้ า ได้ เผยแพร่ในงานมหกรรมรากวัฒ นธรรม/Cultural Expo 2014
(OTOP) จํานวน ๕ ครั้ง (กทม. และ จังหวัดที่เป็นตัวแทนภาคเนื่องในงานอนุรักษ์มรดกไทย) และในจังหวัดต่างๆ
รวมทั้งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

๙. ผลลัพธ์
๑) การพั ฒ นาและต่ อ ยอดประเพณี / ศิ ล ปะการแสดง/อาหาร/ผ้ า และรากวั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ส่ ง ผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ
๒) ชุมชน ท้องถิ่นมีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง และสร้างกระบวนการสืบสานรากวัฒนธรรมจากรุ่น
สู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง
๓) ได้รูปแบบ กระบวนการของการนําประเพณีพื้นถิ่นศิลปะการแสดง/อาหาร/ผ้า และรากวัฒนธรรมอื่นๆ
ไปใช้ในการเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ในการนําไปประยุกต์ใช้
๔) การบู ร ณาการและการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคประชาสั ง คม
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ
๕) ประเพณี/ศิลปะการแสดง/อาหาร/ผ้า ที่โดดเด่น ส่งผลให้ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

๑๕

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๖) กรมการศาสนา

๒) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

๗) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๓) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๘) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๔) กรมศิลปากร

๙) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๕) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๑๐) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

๑๑. หน่วยงานให้ความสนับสนุนหลัก
๑) กระทรวงมหาดไทย

๓) สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร/เขต

๒) กรุงเทพมหานคร

๔) สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อําเภอ/ตําบล

๑๒. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (ปริมาณ)
๑.จํานวนของประเพณี/ศิลปะการแสดง/อาหาร/
ผ้า ที่โดดเด่นและภาคภูมิในจากชุมชนท้องถิ่นที่
ผ่านการคัดสรรระดับตําบล/อําเภอ จังหวัด ภาค
และประเทศ
๒. จํานวนการจัดมหกรรมรากวัฒนธรรมใน
อําเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ
๓. จํานวนการจัดและเผยแพร่ประเพณี/
ศิลปะการแสดง/อาหาร/ผ้า/รูปแบบต่างๆ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
๔. จํานวนแผนพัฒนา ต่อยอดประเพณี/
ศิลปะการแสดง/อาหาร/ผ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในงบยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด ปี ๒๕๕๘
๕. จํานวนและความหลายหลายของกลุ่มคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗ กลุ่ม (ชุมชน เยาวชน
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
นักท่องเที่ยว ฯลฯ

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

๑๖
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (ปริมาณ) (ต่อ)
๖ . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี /
ศิ ล ปะการแสดง/อาหาร/ผ้ า ที่ ผ่ า นการคั ด
เลื อ กสรรในระดั บ จั งหวั ด ได้ บ รรจุ ในข้ อ บั ง คั บ
และเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ.....
ผลผลิต (คุณภาพ)
๑. ประเพณี/ศิลปะการแสดง/อาหาร/ผ้า ได้รับ
การสืบสาน สร้างสรรค์ บูรณาการเพิ่มมากขึ้น
๒. ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศมีรายได้จากการ
พั ฒ นาและต่ อยอดประเพณี / ศิล ปะการแสดง/
อาหาร/ผ้า
๓. เด็ ก เยาวชน ประชาชน มี ค วามภาคภู มิ ใจ
และเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ของตนเอง และสร้าง
กระบวนการสืบสานประเพณี/ศิลปะการแสดง/
อาหาร/ผ้าจากรุ่น สู่รุ่น
๔. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดด
เด่นบนเวทีโลก

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓.๑ งานประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร และผ้า “ของดีบ้านฉัน” ที่ดีที่สุดจากทุกท้องถิ่นผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อนําไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๑๓.๒ ประชาชนมี ค วามรั ก ความผู ก พั น และความภาคภู มิ ใ จในบ้ า นเกิ ด และเกิ ด การสื บ สาน
รากวัฒนธรรม : ประเพณี ศิลปะการแสดง อาหาร และผ้า ของท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ

