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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ด้ ว ยรั ฐ บาลมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน ในการสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รทุ ก แห่ ง ในประเทศไทย
มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี ( Good Corporate Governance ) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้ ค วามสาคั ญ กั บ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และความประหยั ด
ของการดาเนินงาน ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
และพัฒนาด้านพืช เครื่องจั กรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
ด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และมีค่านิยมองค์กร
“ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ” โดยได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ดังนั้นการตรวจสอบภายใน จึงต้องพัฒ นาปรับเปลี่ยนให้ ส นองตอบต่อบทบาทภารกิจ
วิธีการทางานของกรมฯ รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บังคับบัญชา เป็นหลักประกันของ
กรมวิชาการเกษตร ในด้านการประเมินประสิทธิผล และความมีประสิทธิภาพ ของระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดการ
ดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
อีกทั้งเป็นการป้องกันการประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานของ
กรมวิชาการเกษตร
ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ทุกองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินงานต่อไปได้ งานตรวจสอบภายในก็เช่นเดียวกัน เมื่อความต้องการ
ของผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสาร การแข่งขัน และกฎหมายระเบียบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป การตรวจสอบภายในจึงจาเป็นต้อง
ตอบสนองต่ อความต้ องการของลู กค้ าในทุ กระดั บนั บตั้ งแต่ ผู้ บริ หาร ผู้ ปฏิ บั ติ งาน หน่ ว ยรั บ ตรวจหรื อ
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศของงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนให้องค์กรสามารถบรรลุ เป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้ตรวจสอบ
ภายในและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจต้องมีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยผู้รับตรวจมีการ
ขอคาแนะนา คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจาก
ภาระหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจต่างๆ
ที่กาหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงาน เน้นการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการบริหารพัสดุ ซึ่ง
จะต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับ หน่วยรับตรวจ โดยผู้รับตรวจมีหน้าที่อานวยความสะดวกในการเตรียม
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่
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เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอบคาถาม ชี้แจงในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องการจะทราบ
ข้อมูล เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วมี ข้อบกพร่องเกิดขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในจะให้
คาแนะนา หรือข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หรือในกรณีเกิด
การทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรายงาน ให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบทันที เนื่องจากทาให้เกิด
ความเสียหายกับทางราชการ บางครั้งการให้คาแนะนาด้วยวาจาผู้รับตรวจไม่ปฏิบัติตามคาแนะนา
สาเหตุเนื่องจากการทีผ่ ู้รับตรวจมีความคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในจ้องจับผิดการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจ ซึ่ง
อาจทาให้ผู้รับตรวจ ไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และหากมีการตรวจสอบครั้ง
ต่อไปอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่อานวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจสอบภายใน และไม่ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ หรือผู้ รั บตรวจอาจมีทัศนคติ ที่ไม่ดี ไม่มีความเชื่อมั่น เกี่ยวกับ ประสิ ทธิภาพของการ
ตรวจสอบภายใน และไม่เห็นความสาคัญของการตรวจสอบภายใน อันจะมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยรับตรวจ และกรมวิชาการเกษตร
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องใช้ ทักษะ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สู ง เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ มีส ายสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาคุณค่าของความเป็นอิสระไว้เช่นกัน และต้องการการยอมรับ
จากบุคลากรของส่วนราชการทุกระดับ รวมทั้งเป็นงานที่ต้องมี การคิดนอกกรอบและมองการณ์ไกล
มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขององค์กร เพื่อที่จะ
เสนอให้หัว หน้ าส่ว นราชการใช้เป็น เครื่องมือหรือข้อมูล ในการกาหนดแนวทางปรับปรุงระบบงาน
ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการ และมีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
ตรวจสอบภายในจึงจาเป็นต้องมีบุคลากรที่ดีมีมาตรฐาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี มีความขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และเป็นผู้ให้คาปรึกษา และให้
ความเชื่อมั่นกับหน่วยงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ที่ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติส่วนตน ตลอดจน
เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา
การเสนอผลงาน การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเป็นที่ทราบกันดี
ว่าการตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งที่สาคัญของฝ่ายบริหาร และคนทั่วๆ ไปมักเข้าใจว่า
ผู้ตรวจสอบภายในทางานจากัดอยู่เฉพาะการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีเท่านั้น แต่ความ
จริงแล้วการตรวจสอบภายในมีความหมายและขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางกว่านั้นมาก กล่าวคือ
การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คาปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน ช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนกำรบริหำร
การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่
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ควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ เพื่อช่วยในการกากับดูแล
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการดาเนินการตรวจสอบภายใน จากลักษณะการปฏิบัติงานในอดีตที่เน้นการตรวจสอบด้าน
การเงินการบัญชี และการบริหารพัสดุ ปัจจุบันงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้
เกิดการพัฒนางานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เป็น
มาตรฐานสากลและใช้กันโดยทั่วไป คือ การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด การตรวจสอบการดาเนินงาน การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบการบริหาร
และการตรวจสอบพิเศษ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับ เปลี่ยนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยขยาย
ขอบเขตจากการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านการเงิน การบัญชี ไปสู่การตรวจสอบที่เน้นประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสาคัญ ทาให้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเปลี่ยนแปลงไปจากการทางาน
ค้นหาข้อผิดพลาด มาเป็นการส่งเสริมให้งานประสบความสาเร็จหรือเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร แนวคิดและ
วิธีปฏิบัติจะเปลี่ยนไป ตามลักษณะและขอบเขตของงานซึ่งจะขยายกว้างและหลากหลายมากขึ้น ต้อง
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการด าเนิ น งานด้ า นการตรวจสอบภายใน ให้
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การดาเนินงาน และการบริหารงาน รวมทั้งพัฒนาให้ทันสมัยและตรง
กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร เรียกว่า การตรวจสอบเพื่อการบริหาร (Management
– Oriented Audit) การตรวจสอบโดยใช้แนวความเสี่ยง (Risk Base Approach ) การตรวจสอบแบบ
มีส่วนร่วม (Participative Audit) การตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ (Proactive and
Constructive) การติดตามแนวการคิดทางการบริหารใหม่ และการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีลักษณะการบริการ คือบริการให้ความเชื่อมั่น และบริการให้
คาปรึกษา ซึ่งจะให้ประโยชน์โดยตรงต่อฝ่ายบริหารได้ มากกว่า ด้วยเหตุนี้จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบภายในมากขึ้น เพื่อลด
ปัญหาอุปสรรค ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และแก้ไขปัญหา
ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้รับ ตรวจกั บผู้ตรวจสอบภายใน ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่จากทัศนคติ
การจับผิดมาเป็นผู้ให้คาปรึกษา คาแนะนาการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งงานตรวจสอบภายในที่มี
คุณภาพจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานของส่วนราชการ ช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร การควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีกระบวนการกากับดูแลที่ดี
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and
Effectiveness of Performance) ของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ส่งผลให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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๔
๒. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กระบวนการดู แ ลก ากั บ ที่ ดี (Good
Corporate
Governance) Check and Balance ระหว่างฝ่ายบริหารของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ
ให้มีความรับผิดชอบและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
๓. เป็ น แนวทางในการพั ฒ นางานตรวจสอบภายในของกรมวิ ช าการเกษตร ให้ มี
ประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ใ นการปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และมีความเข้มแข็ง
เพียงพอในการเป็นเครื่องมือทางการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร
๔. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) กับฝ่ายบริหารของกรมวิชาการเกษตร
๕. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสาหรับ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายในของกรมวิชาการเกษตร
ควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือแนวควำมคิด
ความรู้ ท างวิ ช าการ หรื อ แนวความคิ ด ที่ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางทางการพั ฒ นาเพิ่ ม คุ ณ ค่ า
การตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ครั้งนี้ ต้องอาศัยอ้างอิงความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ แนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน : การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ : การตรวจสอบการดาเนินงาน การตรวจสอบภายในสาหรับส่วนราชการ : คู่มือการรายงาน
๒. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน
๔. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖
๕. แนวคิดเกี่ยวกับสายโซ่คุณค่า (Value Chain)
๖. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
๗. ความรู้ ทางวิช าการเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔
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๕
วิธีกำรหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน
การดาเนิ น การพัฒ นาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐ สมัยใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่า การ
ปฏิบัติงานให้กรมวิชาการเกษตร มีวิธีการขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
๑. กาหนดขอบเขตการศึกษา และสารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
๒. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิช าการด้ านการตรวจสอบภายใน หนั งสื อ ซ้อ มความเข้า ใจ การแก้ไขปรั บปรุ ง ระเบีย บ
ข้ อ บั ง คั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งและการจั ด ระบบควบคุ ม ภายใน รวมถึ ง แนวทางการประเมิ น ผล
แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และข้อกาหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน แนวปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและวิธีการตรวจสอบ
๓. ศึกษาค้นคว้า และทาความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงคู่มือแนวปฏิบัติ
ด้านการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
๔. ศึ ก ษาข้ อ มู ล แผนงาน โครงการต่ า งๆ ตามภารกิ จ ของกรมวิ ช าการเกษตร เพื่ อ
ประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายใน
๕. ดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
โดยแผนการตรวจสอบจัดทาขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม
๖. รวบรวมสรุ ป ประเด็น ข้ อ ตรวจพบ ถื อ หลั ก เกณฑ์ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หาสาเหตุ ผลกระทบ แล้วจัดทารายงานผลการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้คาปรึกษาหารือวิเคราะห์ความเหมาะสม
๗. วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ห าแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสม รวบรวมสรุ ป จั ด ทาเป็ น
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มคุณค่าการตรวจสอบภายใน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ/กำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์
การตรวจสอบภายในเป็นงานด้านหนึ่งที่มีความสาคัญไม่น้อยกว่า งานด้านอื่นๆ ในองค์กร
เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานในองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness of Performance) ถ้าองค์กรใด
มีการตรวจสอบภายในที่ดี ผู้บริหารย่อมมีเวลาในการคิดสร้างสรรค์และริเริ่มงานใหม่ๆ ได้มากขึ้น โดย
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากผลงาน ทาให้มั่นใจว่า
๑. การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
กากับดูแลที่ดี (Good Governance) และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๒. ทาให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) แบ่งความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน
ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
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๖
๓. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการประเมิน
วิเคราะห์ระบบงาน และเปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ
มาตรการแก้ไขปรับปรุงที่ เป็นประโยชน์ต่อกรมวิชาการเกษตร
๔. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลเสียหายให้กับกรมวิชาการเกษตรได้
๕. สามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และองค์กรอื่น ๆ ในการนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่

