
แผนกำรสื่อสำร End ของยุทธศำสตร์ ทอ. 20 ปี  

เป้ำหมำย เนื้อหำ ช่องทำง ผู้ส่งสำร ผู้รับสำร 

วิสัยทัศน์ นิยำมวิสัยทัศน์กองทัพอำกำศชั้นน ำในภูมิภำคในเอกสำรยุทธศำสตร์ ทอ.20 ปี  
- ขีดควำมสำมำรถปฏิบัตภิำรกจิอย่ำงประสิทธิภำพ เพียงพอในทุกมิต ิและพัฒนำเท่ำทันกำรเปลีย่นแปลง
ของสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุกคำม 
- ขีดควำมสำมำรถ NCO ระดับ 1 ใน 3 ของภูมิภำคอำเซียน 

- กำรประชุม 
- เว็บไซต์ 
- เอกสำรยุทธศำสตร์ 
ทอ. 
- ระบบแสดงภำพ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
- สื่อสังคมออนไลน ์
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เสียงตำมสำย 
- กำรอบรม/สัมมนำ 
- ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
- หนังสือรำชกำร 

- หน.นขต.ทอ. 3 
ล ำดับแรก หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำย 
- ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
ยุทธศำสตร์ ทอ. 

น.สัญญำบัตรทกุ
คน 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ในเอกสำรยุทธศำสตร์ ทอ.20 ปี  
- เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พิทักษ์รักษำและเทิดทนูสถำบนัพระมหำกษัตริย์ 
- เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้ำงสมรรถนะและควำมพร้อมในกำรป้องกนัประเทศ 
- เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 รักษำควำมมั่นคงของรัฐ 
- เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 รักษำผลประโยชน์แห่งชำติ 
- เป้ำประสงค์ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล 

ทิศทำงกำร
พัฒนำ 

ทิศทำงและระยะเวลำกำรพัฒนำมุ่งสู่วิสยัทัศน์ในเอกสำรยุทธศำสตร์ ทอ.20 ปี 
- กำรพัฒนำสู่ DAF  
- กำรพัฒนำสู่ NCAF  
- กำรขับเคลื่อนกองทัพอำกำศไปสู่ OBAF 



1.พิทักษ์รักษำและเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 

2.เสริมสร้ำงสมรรถนะและควำมพร้อมในกำร
ป้องกันประเทศ 

3.รักษำควำมมั่นคงของรัฐ 

ประชำชน/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ประชำชน/
กลุ่มเป้ำหมำย/ 
พื้นที่เป้ำหมำย 

ภัยคุกคำม 
ภำยใน 

ภัยคุกคำม 
(Possible/Potential 

Threats) กองทัพไทย 

ประชำชน 
ประเทศไทย 

ประชำชน/ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

4.รักษำผลประโยชน์
แห่งชำติ 

ภัยคุกคำม 
ภำยนอก 

5.สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล 

สถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ 

ประชำชน 
เชื่อมั่นศรัทธำ 

ภัยคุกคำมถูกป้องปรำม/ 
ถ่วงดุลอ ำนำจ (Balance of power) ประชำชน/กลุ่มเป้ำหมำย/พ้ืนที่

เป้ำหมำยมีควำมม่ันคง ปลอดภัย 
และสันติสุข กองทัพอำกำศมีสมรรถนะและควำมพร้อมในกำรป้องกันประเทศ 

ประชำชน/
กลุ่มเป้ำหมำย/พ้ืนที่
เป้ำหมำยได้รับกำร

พัฒนำ 

กองทัพผนึกก ำลังในกำร
ป้องกันประเทศ ผลประโยชน์แห่งชำติได้รับ

กำรคุ้มครองอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

สถำบันพระมหำกษัตริย์ได้รับ
กำรพิทักษ์รักษำและเทิดทูน

อย่ำง 
สมพระเกียรติ 

เสริมสร้ำง ทอ.ให้เป็น 
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ พัฒนำสมรรถนะก ำลังพล พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 
วิจัยและพัฒนำ 

นวัตกรรมก ำลังทำงอำกำศ 

เทิดทูนและปกป้อง
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 

ถวำยควำม
ปลอดภัย 

     เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกองทัพอำกำศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรที่ใช้
เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำงโดยตรง 

One of the Best Air Forces in ASEAN 

แผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรปฏิบัตกิำร 
ที่ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำงของกองทัพอำกำศ 

แผนแม่บทกองทัพอำกำศ 

ปฏิบัติภำรกิจ 
ตำมนโยบำย/
สถำนกำรณ์ 

ปฏิบัติภำรกิจเพื่อรักษำ
ผลประโยชน์แห่งชำติ 

ปฏิบัติภำรกิจตำมท่ี
ได้รับมอบหมำย เสริมสร้ำง 

ขีดควำม 
สำมำรถ C2 

เสริมสร้ำง 
ขีดควำม 

สำมำรถ Sensor 

เสริมสร้ำง 
ขีดควำม 
สำมำรถ 
Shooter 

เสริมสร้ำง 
ขีดควำม 
สำมำรถ 
Network 

เสริมสร้ำง 
ขีดควำม 
สำมำรถ 

Support and 
Service 

เสริมสร้ำง 
ขีดควำม 
สำมำรถ 

Human & 
Behavior 

พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกิจกำรอวกำศ พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนสงครำมไซเบอร์ 

A 

B 

A B 

บูรณำกำรควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน 

พัฒนำควำมสัมพันธ์และควำม
ร่วมมือในประชำคมอำเซียน 

เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรยุทธ 

เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำน
กำรข่ำวและควำมร่วมมือด้ำน

ควำมมั่นคง 

พัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
กำรส่งก ำลังบ ำรุง 

ปฎิบัติกำร 
กิจกำรพลเรือน 

Strategic 
Themes 

Ways 

Means 

Ends 

Vision 
1 2 3 4 5 





กำรพัฒนำสู่กองทัพอำกำศดิจิทัล(Digital Air Force : DAF) 

• เป็นกำรพัฒนำพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ให้กำรปฏิบัติภำรกิจในทุกด้ำนของกองทัพอำกำศเป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว เหมำะสม ทันตำมควำมต้องกำรในทุกสถำนกำรณ ์อันเป็นพืน้ฐำนของกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติกำรที่
ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำง (Network Centric Operations : NCO)

• เป็นกำรพัฒนำให้กองทัพอำกำศมีควำมทันสมัยโดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ



กำรพัฒนำสู่กองทัพอำกำศที่ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำง 
(Network Centric Air Force : NCAF)  

• เป็นกำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรที่ใช้เครือข่ำยเป็นศนูย์กลำง (Network Centric Operations : NCO) โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำเฉพำะสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติกำรทีใ่ช้เครือขำ่ยเป็นศูนย์กลำงโดยตรง (RTAF NCO
Combat Related Function) หรือส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติกำรในส่วนหน้ำ (Front Line
Operations)



 กำรขับเคลื่อนกองทัพอำกำศไปสู่ “กองทัพอำกำศชั้นน ำในภูมิภำค” 
      (One of the Best Air Forces in ASEAN) 

• เป็นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวควำมคิดกำรปฏิบัติกำรที่ใช้เครือข่ำยเป็นศูนย์กลำง (NCO) ในกำร
ปฏิบัติกำรรบและกำรปฏิบัติกำรที่มิใชก่ำรรบ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บนพื้นฐำนของกำรพึ่งพำตนเองให้มำกที่สุด

• กองทัพอำกำศชั้นน ำในภูมิภำค หมำยถึง กองทัพอำกำศที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีขีดควำมสำมำรถที่เพยีงพอในทกุมิติ มีกำรพัฒนำเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุกคำมทั้งในปจัจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
ตลอดจนเป็นกองทัพอำกำศที่มีขดีควำมสำมำรถระดับ 1 ใน 3 ของภูมิภำคอำเซียน




