แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่ งเสริมศิลปะร่ วมสมัย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์ : เป็ นกองทุนที$มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน ส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ ศิลปะร่ วมสมัย
พันธกิจ : อุดหนุน หรื อให้ ก้ ูยืมเงิน เพื$อการสร้ างสรรค์ งานศิลปะร่ วมสมัย และเพิ$มมูลค่ าทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญานําไปสู่การประยุกต์ ใช้ ในสังคม
วัตถุประสงค์
๑.
ให้ การอุดหนุนกิจกรรมศิลปะร่ วมสมัย
๒. ให้ ก้ ูยืมแก่ ผ้ ูขอรั บการส่ งเสริม
๓.
เพื$อลงทุนในกิจกรรมเกี$ยวกับการส่ งเสริมศิลปะร่ วมสมัย ๔.เพื$อดําเนินการอื$นที$เกี$ยวกับการส่ งเสริมศิลปะร่ วมสมัยที$คณะกรรมการ
กําหนด
ยุทธศาสตร์ ท$ ี ๑ ส่ งเสริ ม / สนับสนุนการ
ยุทธศาสตร์ ท$ ี ๒ บริ หารจัดการกองทุน
ยุทธศาสตร์ ท$ ี ๓ เพิ$มประสิทธิภาพการระดม
สร้ างสรรค์ ศิลปะร่ วมสมัย
ทุน
เป้าประสงค์ : ศิลปิ น ผู้สร้ างสรรค์งานศิลปะได้ รับการ
เป้าประสงค์ : เกิดการพัฒนาระบบบริ หารจัดการกองทุน เป้าประสงค์ : มีรายได้ จากการระดมทุนเพิมขึ -น
สนับสนุน ส่งเสริ ม และเผยแพร่ผลงาน เพือสร้ างคุณค่า
ส่งเสริ มศิลปะร่วมสมัย
เป้าหมายหลัก : เพิมประสิทธิภาพการระดมทุน
และการรับรู้ ในสังคม
เป้าหมายหลัก : การบริ หารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหลัก : สังคมได้ รับรู้และเห็นคุณค่าของศิลปิ น
และงานศิลปะร่ วมสมัย
กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบบริ หารจัดการกองทุนส่งเสริ มศิลปะร่วมสมัย
๑. ประสานความร่ วมมือในการจัดหาแหล่งทุน
๑.สนับสนุนการสร้ างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา
๒.ส่งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะร่ วมสมัย
๒. ประสานความร่วมมือในการใช้ มาตรการทาง
กฎหมายในการส่งเสริ มศิลปะร่วมสมัย
๓. สนับสนุนการยกย่องเชิดชูเกียรติผ้ สู ร้ างสรรค์งานศิลปะ
ร่วมสมัยทุกสาขา ตลอดจนบุคคลทีอุทิศตนเพือสนับสนุน
งานศิลปะร่ วมสมัยของประเทศไทย
๔.ส่งเสริ มการเผยแพร่แลกเปลียนผลงานศิลปะร่ วมสมัยใน
ระดับท้ องถิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ ท$ ี ๑ ส่ งเสริม / สนับสนุนการสร้ างสรรค์ ศิลปะร่ วมสมัย
เป้าหมาย

แผนระยะสัน?

เป้าประสงค์ : ศิลปิ น ผู้สร้ างสรรค์งานศิลปะได้ รับการ
สนับสนุน ส่งเสริ ม และเผยแพร่ผลงาน เพือสร้ างคุณค่า
และการรับรู้ ในสังคม

- สนับสนุนการสร้ างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา

- สนับสนุนการสร้ างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย โดยให้

- สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลียนผลงานศิลปะ

ความสําคัญกับสิงใหม่ๆ อันเป็ นนวัตกรรม หรื อการ

ร่วมสมัยในระดับท้ องถิน ระดับภูมิภาค

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
เป้าหมายหลัก : สังคมได้ รับรู้และเห็นคุณค่าของศิลปิ น
- สนับสนุนกิจกรรมด้ านการศึกษาและการวิจยั ศิลปะ
และงานศิลปะร่ วมสมัย
ร่วมสมัย

แผนระยะยาว

ผสมผสาน ต่อยอดจากรากทางวัฒนธรรม
- สนับสนุนการศึกษาและการวิจยั ศิลปะร่วมสมัยทีเน้ น
การสร้ างองค์ความรู้ใหม่และการต่อยอดภูมิปัญญา
ทังในและนอกระบบการศึ
กษา
- สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกให้ เกิดความเข้ าใจศิลปะ
ร่วมสมัยและพัฒนาสุนทรี ยะของประชาชนอย่าง
ต่อเนืองและยังยืน
- สนับสนุนการยกย่องเชิดชูเกียรติผ้ สู ร้ างสรรค์งาน
ศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา ทังในระดั
บชาติ และ
นานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ ท$ ี ๒ บริหารจัดการกองทุน
เป้าหมาย
เป้าประสงค์ : เกิดการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
กองทุนส่งเสริ มศิลปะร่วมสมัย
เป้าหมายหลัก : การบริ หารจัดการกองทุนมี
ประสิทธิภาพ

แผนระยะสัน?

แผนระยะยาว

- ประเมินผลการดําเนินงานทีผ่านมาเพือปรับปรุงแนว - พัฒนากระบวนการบริ หารจัดการกองทุนส่งเสริ ม
ทางการดําเนินงานร่ วมกับเครื อข่ายทีเกียวข้ อง
- พัฒนากระบวนการบริ หารจัดการกองทุนส่งเสริ ม
ศิลปะร่วมสมัย
- พัฒนาช่องทางการรับแจ้ งข้ อมูลและข้ อเสนอแนะของ

ศิลปะร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
- เผยแพร่ผลการดําเนินงานของกองทุน ตลอดจนเป็ น
สือกลางในการเผยแพร่ผลงานศิลปะร่ วมสมัยทุก
สาขาผ่านเว็บไซต์กองทุนฯ

กองทุนฯ
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ยุทธศาสตร์ ท$ ี ๓ เพิ$มประสิทธิภาพการระดมทุน
เป้าหมาย
เป้าประสงค์ : มีรายได้ จากการระดมทุนเพิมขึ -น
เป้าหมายหลัก : เพิมประสิทธิภาพการระดมทุน

แผนระยะสัน?

แผนระยะยาว

- ประชาสัมพันธ์ให้ ทกุ ภาคส่วนทีเกียวข้ องรับทราบและ

- ประสานกรมสรรพากรให้ มีการลดหย่อนภาษี แก่ผ้ ู

ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานกองทุนฯ

บริ จาคเงินแก่กองทุนฯ ตามทีกฎหมายกําหนด

- การจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยกองทุนส่งเสริ มศิลปะร่ วม

- ขอสนับสนุนทุนต่อเนืองจากภาครัฐและภาคเอกชน

สมัย

รวมทัง- หาผู้บริ จาคเงินสมทบเข้ ากองทุนฯ
- ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทังใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดกิจกรรมด้ าน
ศิลปะร่วมสมัยอย่างต่อเนือง
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วิเคราะห์ SWOT กองทุนส่ งเสริมศิลปะร่ วมสมัย
จุดแข็ง

จุดอ่ อน

๑) คณะกรรมการเป็ นศิลปิ นทีมีความรู้ ความสามารถ สามารถให้ ข้อคิดเห็นทีดี
ในการดําเนินงานได้
๒) มี พ.ร.บ.ส่งเสริ มศิลปะร่วมสมัยรองรับ ทําให้ มีแนวทางทีชัดเจนในการ
ดําเนินงาน
๓) มีเงินประเดิมจากรัฐบาลทําให้ มีความพร้ อมในการดําเนินงานได้ ทนั ที

๑) ขาดความต่อเนืองในการดําเนินงานเนืองจากการเปลียนแปลงผู้บริ หาร
ระดับสูงบ่อยครัง๒) ขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงาน
๓) บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการบริ หารกองทุนเนืองจากเป็ นกองทุนใหม่

โอกาส
๑) มีศลิ ปะร่วมสมัยหลายสาขาทีเป็ นทุนทางวัฒนธรรมทีสําคัญ
๒) มีศลิ ปิ นและองค์กรเครื อข่ายจํานวนมากทีพร้ อมจะให้ ความร่วมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมสร้ างสรรค์ทางศิลปะร่วมสมัย

อุปสรรค
๑) ขาดเครื อข่ายภาคเอกชนในการสนับสนุนและร่วมระดมทุน
๒) งบประมาณทีได้ รับจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
๓) การเปลียนแปลงทางการเมืองส่งผลให้ การแต่งตังคณะกรรมการเป็
นไปอย่าง
ล่าช้ า
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แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี ๒๕๕๘
โครงการ/กิจกรรม
๑

การส่งเสริ ม/สนับสนุนการ

งบประมาณ (บาท)
(ร้ อยละ ๘๐)

สร้ างสรรค์ศลิ ปะร่วมสมัย
๒

๓

บริ หารจัดการกองทุน

เพิมประสิทธิภาพการระดมทุน

(ร้ อยละ ๑๐)

(ร้ อยละ ๑๐)

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ผลลัพธ์

เพือก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ จํานวนผลงาน

เกิดการสร้ างสรรค์งาน

ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วม

ศิลปวัฒนธรรมร่วม

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สมัย อย่างต่อเนือง

สมัย

อย่างมีประสิทธิภาพ

เพือให้ เกิดความเข้ มแข็งใน

มีแนวทางการ

เกิดการบริ หารจัดการ

การดําเนินงานส่งเสริ ม

ดําเนินงานกองทุนที กองทุนทีมีประสิทธิภาพ

ศิลปะร่วมสมัย

ชัดเจน

เพือให้ เกิดรายได้ จากการ

รายได้ จากการจัด

เกิดการเพิมศักยภาพใน

ระดมทุน

กิจกรรมระดมทุน

การสนับสนุนส่งเสริ ม

หรื อแหล่งทุนทีให้

กิจกรรมระดมทุนด้ าน

การสนับสนุน

ศิลปะร่วมสมัย

เป้าหมาย
ศิลปะร่วมสมัยด้ าน
วิจิตรศิลป์และด้ าน
ประยุกต์ศลิ ป์
กองทุนฯได้ รับการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนืองและมี
ประสิทธิภาพ
เพิมประสิทธิภาพ
การระดมทุน รวมถึง
เพิมแหล่งทุนและ
ขยายการมีสว่ นร่ วม
เพือให้ เกิดคุณค่า
และมูลค่าเพิมทาง
เศรษฐกิจด้ วยทุน
ทางวัฒนธรรม
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ความเชื$อมโยงระหว่ างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ : เป็ นกองทุนที$มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน ส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ ศิลปะร่ วมสมัย
พันธกิจ : อุดหนุ น หรื อให้ ก้ ูยืมเงิน เพื$อการสร้ างสรรค์ งานศิลปะร่ วมสมัย และเพิ$มมูลค่ าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญานําไปสู่การประยุกต์ ใช้ ในสังคม
วัตถุประสงค์ : ๑. ให้ การอุดหนุนกิจกรรมศิลปะร่ วมสมัย
๒. ให้ ก้ ูยมื แก่ ผ้ ูขอรับการส่ งเสริม
๓. เพื$อลงทุนในกิจกรรมเกี$ยวกับการส่ งเสริมศิลปะร่ วมสมัย
๔. เพื$อดําเนินการอื$นที$เกี$ยวกับการส่ งเสริมศิลปะร่ วมสมัยที$คณะกรรมการกําหนด

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ท$ ี ๑ ส่ งเสริม/สนับสนุน
การสร้ างสรรค์ ศิลปะร่ วมสมัย

เป้าหมาย
หลัก

สังคมได้ รับรู้และเห็นคุณค่าของ

กลยุทธ์

ศิลปิ นและงานศิลปะร่วมสมัย
๑.สนับสนุนการสร้ างสรรค์งานศิลปะร่ วมสมัยทุกสาขา
๒.ส่งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะร่ วมสมัย
๓. สนับสนุนการยกย่องเชิดชูเกียรติผ้ สู ร้ างสรรค์งานศิลปะ
ร่ วมสมัยทุกสาขา ตลอดจนบุคคลทีอุทิศตนเพือสนับสนุน
งานศิลปะร่ วมสมัยของประเทศไทย
๔.ส่งเสริ มการเผยแพร่ แลกเปลียนผลงานศิลปะร่ วมสมัยใน
ระดับท้ องถิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ท$ ี ๒
บริหารจัดการกองทุน

ยุทธศาสตร์ ท$ ี ๓
เพิ$มประสิทธิภาพการระดมทุน

การบริ หารจัดการกองทุน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิมประสิทธิภาพ
การระดมทุน

๑. พัฒนาระบบบริ หารจัดการกองทุน
ส่งเสริ มศิลปะร่ วมสมัย

๑. ประสานความร่วมมือในการจัดหาแหล่งทุน
๒. ประสานความร่วมมือในการใช้ มาตรการ
ทางกฎหมายในการส่งเสริ มศิลปะร่วมสมัย
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