นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

คณะผูบริหาร รร.นนก.
คณะผูบ ริหาร รร.นนก. ไดรวมกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
รร.นนก. เพื่อมุงใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมคุณภาพของ รร.นนก. และไดลงนามอนุมัตินโยบาย
เพื่ อ เป น แนวทางให นขต.รร.นนก. ถื อ เป น แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑
๑. พล.อ.ท................................................................................
(สิทธิพร เกสจินดา)
ผบ.รร.นนก.
๒. พล.อ.ต..................................................................................
(ประเสริฐ ชางประเสริฐ)
รอง.ผบ.รร.นนก.(สายงานบริหาร)
๓. พล.อ.ต..................................................................................
(วินัย จันทรเปลง)
รอง.ผบ.รร.นนก.(สายงานการศึกษา)
๔. พล.อ.ต..................................................................................
(ไววิทย เสือดี)
เสธ.รร.นนก.

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นนก.) ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ
ซึ่งทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อเปนการผลักดันความสําเร็จ
ของการจัดการทั่วทั้งองคกรที่เปนกระบวนการ ทําใหสามารถสรางประสิทธิภาพในการทํางาน ปองกันการสูญเสีย
ทรัพยากรโดยไมจําเปน จึงไดนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร โดยการบริหารและ
ควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน
หรื อ ไม ใ ช ตั ว เงิ น เช น ชื่ อ เสี ย ง และการฟ อ งร อ งจากการไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา เปนตน เพื่อใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรู วิธีการเรียนรู วิธีการปองกัน จาก
การคาดการณปญหาลวงหนา และโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้ง
การมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบ
อยางตอเนื่ องและทัน ตอการเปลี่ ยนแปลง เพื่อการบรรลุเปาหมายของ รร.นนก. ตามกลยุทธที่บรรจุไวใน
แผนปฏิบัติราชการ สําหรับการดําเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของ รร.นนก. พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ นี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ รร.นนก.กําหนดระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในเปน ๓ ระดับ ตามที่แสดงในรูปขางลางนี้

วิสัยทัศน
ภารกิจ

ระดับ รร.นนก.

แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ในแผนปฏิบัตริ าชการฯ

ระดับ คณก.รร.นนก.และ นขต.รร.นนก.

งานประจํา และงานตามทะเบียนความเสีย่ ง
ของ ๒๖ สายวิทยาการ

และมีการจําแนกประเภทความเสี่ยงในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานกลยุทธ (S)
๒. ดานการปฏิบัติงาน (O)
๓. ดานการเงิน (F)
๔. ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

ระดับ นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก.

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ รร.นนก.
๑. ให มีก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ต อ งครอบคลุ มทุ ก ระดั บ และทุ ก หน ว ยงานของ รร.นนก. และ
การควบคุมภายในที่เปนระบบและตอเนื่อง
๒. ใหทุกหนวยงานใน รร.นนก. รวมทั้งผูบ ังคับบัญชาทุกระดับ เขาใจและใหความสําคัญกับการชี้บง
และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกันในการระบุ ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยง
๓. ใหมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติใชเปนแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง รร.นนก.
๔. ให มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง และมี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง
อยางสม่ําเสมอ
๕. ใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
วิสัยทัศนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ รร.นนก.
“การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนวัฒนธรรมคุณภาพของ รร.นนก.”
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ รร.นนก.
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ รร.นนก. เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ เมื่อพบความเสี่ยง ตองมีการจัดการเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่มีตอความสําเร็จ
๑. เพื่อใหฝายบริหารและฝายปฏิบัติการเขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องคกร
๒. เพื่อใหฝายปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของ รร.นนก.
๔. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจของการทํางานอยางมีคุณภาพในทุกระดับ
ของ รร.นนก.
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับ รร.นนก.
เปาหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. บุคลากร รร.นนก.ทุกระดับมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนําไปใชใน
การดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
๒. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับของ รร.นนก.สามารถระบุ วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
๓. แผนบริหารความเสี่ยงสามารถนําไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. บุคลากรของ รร.นนก.มีความรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยง
๕. การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงจนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกรและการทํางานปกติ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น และทําให
องคกรสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรค สามารถอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณ
ที่อาจทําใหองคกรเกิดความเสียหาย การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะทําให รร.นนก. ไดรับประโยชน ดังนี้
๑. เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะชวยให รร.นนก.
ทํางานบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทําหนาที่
ในการกํากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สรางฐานขอมูลความรูที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความเสี่ยง
จะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยูบน
สมมติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
๓. ช ว ยสะท อนให เ ห็ น ภาพรวมของความเสี่ย งที่สําคัญ ทั้ งหมด การบริห ารความเสี่ย งจะทํา ให
บุคลากรภายใน รร.นนก.มีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจของ รร.นนก. และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญ
ที่ ส งผลกระทบทางลบต อ รร.นนก.ได อย า งครบถว น ซึ่ งครอบคลุมความเสี่ ย งที่มีส าเหตุทั้ งปจ จัย ภายใน
รร.นนก. (เชน วัฒนธรรม โครงสรางองคกร และบุคลากร เปนตน) และจากปจจัยภายนอก (เชน การเมือง
สภาวะเศรษฐกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน)
๔. เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารมี
ความมั่ น ใจว า ความเสี่ ย งได รั บการจั ดการอยางเหมาะสมและทัน เวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือที่สําคัญ ของ
ผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจดานตาง ๆ เชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และสามารถปกปอง
ผลประโยชนรวมทั้งเพิ่มมูลคาใหแก รร.นนก.
๕. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานของ รร.นนก. มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงค
ขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน
๖. ช ว ยให ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารและการจั ด สรรทรั พ ยากรเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม และ
การเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ํา และกิจกรรม
ที่มีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน

