วาระที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง
ครั้งที่ 2 / ๒๕๖5
วันพุธ ที่ ๑2 มกราคม ๒๕๖5 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกุลาดา ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์
ผู้เข้าประชุม
๑. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมประมง
ประธาน
2. นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กรรมการ
3. น.ส.ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นา
กรรมการ
4. น.ส.วรรณศิริ ชื่นนิยม
(แทน) ผู้อานวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าค้าสัตว์นาฯ
กรรมการ
5. น.ส.ชุติมา สุวรรณรินทร์
(แทน ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรรมการ
6. นายอนุชา อินทนา
(แทน) ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงฯ กรรมการ
7. น.ส.ชนากานต์ จันทร์สมบูรณ์ (แทน) ผู้อานวยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นา กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ จุลกัลป์
(แทน) เลขานุการกรม
กรรมการ
9. นายศักดิ์ชาย เสือทรงศิล
(แทน) ผู้อานวยการกองกฏหมาย
กรรมการ
10.น.ส.ทิพพิมนต์ มาตย์นอก (แทน) ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
11.นางภรพิชญา สโมสร
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง
กรรมการ
12.นายไพโรจน์ ศรีทองคา
(แทน) ผู้อานวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
กรรมการ
13.นายพรพนัส ชิดทิด
(แทน) ผู้อานวยการกองตรวจการประมง
กรรมการ
14.นางยุพดี ทองมี
(แทน) ผู้อานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง กรรมการ
15.น.ส.จูงจิตต์ เกิดแก่น
(แทน) ผู้อานวยการกองประมงต่างประเทศ
กรรมการ
16.น.ส.นันทิชา สุรัตน์
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
กรรมการ
17.น.ส.ปัณณภัทรภรณ์ จันทร์สุคนธ์(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง กรรมการ
18.น.ส.เสาวมล ภูตีกา
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรรมการ
19.นายพิสิฐ ภูมิคง
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด
กรรมการ
20.นายปพน เรืองทอง
(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นา
กรรมการ
21.นายอมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ(แทน) ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นา
กรรมการ
22.นางกฤษณา เตชะสัตยา
(แทน) ผู้อานวยการประมงพืนที่กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
23.น.ส.วรรณวิมล ทวีวิทยการ (แทน) ผู้อานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ กรรมการ
24.นายประพันธ์ โนระดี
(แทน) ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
กรรมการ
25.นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและ
เลขานุการ
๒6.นายดารงค์ เกิดกิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒7.น.ส.นันทิยา พูนสวัสดิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย กรรมการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
28.น.ส.สายรุ้ง เวียงสีมา
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
กรรมการและ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยเลขานุการ

-2ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.โปรยรัตน์ เชาวเจริญพงศ์
2. น.ส.จิดาภา ตะเวทีกุล
3. นางนุชชญา กาญจนประดิษฐ์
4. น.ส.พิชชาพร สินธทานนท์
5. นางสาวนาฝน เต็มสระน้อย
6. น.ส.เจนจิรา ทีจันทร์
7. น.ส.สมลักษณ์ ขุนจันทร์

กรรมการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กพช.
กพท.
กบม.
ศทส.
กกม.
กพช.
ศทส.

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานการประชุม นายประพันธ์ ลีปายะกุล กล่าว เป็นการประชุมเร่งด่วน สืบเนื่องจากวันที่
13 มกราคม 2565 จะมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมงมีโครงการจาเป็นที่จะต้องพิจารณาให้เรียบร้อย เพื่อให้ทั นการประชุมของ กษ. ซึ่งหากล่าช้าไปอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาระบบตามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่งเสนอ โดยหน่วยงาน
ได้ รั บ บริ จ าคงบประมาณจาก Seafood Task Force (STF) ส าหรั บจั ดท าโครงการฯ วงเงิ น 1,064,000 บาท
ซึ่งเร่ งเห็ น ถึงความส าคัญ จึ งเห็ น ควรเปิ ดพิจารณาให้ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศ
กรมประมงครังนี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกากับการซือขายสัตว์นาเคยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 และ
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั งที่ 4/2564 เมื่ อ วั น ที่ 19
พฤษภาคม 2564 โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบในวงเงิ น 967,000 บาท ซึ่ ง โครงการฯ จะต้ อ งด าเนิ น การ
จัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 หากไม่ได้ดาเนินการต้องเสนอเข้าขอความเห็นชอบในปีงบประมาณ 2565 ใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564
จากการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครังที่ 1/2565 เมื่อ วัน
จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพะยูน ชัน 7 อาคารจุฬาภรณ์ ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทารายงานการประชุม
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้ งเวียนไปยังคณะกรรมการฯ ทุกท่าน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และหากมีข้อ
แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ทราบภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยมีหน่วยงานขอแก้ไขรายงาน ดังนี
1. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) ขอ
แก้ไขวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบเบืองต้นจากคณะกรรมการฯ เดิมวงเงิน 500,000 บาท เป็น 531,500 บาท
เนื่องจาก ณ วันที่ได้รับโอนงบประมาณจาก Seafood Task Force (STF) ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน ที่รับโอน

-3ค่าเงินระหว่างประเทศมีการปรับขึน จึงขอแก้ไขวงเงินดังกล่าว และได้ทาการปรับปรุงรายละเอียนในแบบคาขอฯ
จัดส่งให้ฝ่ายเลขาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าค้าสัตว์นาฯ (กรป.) ขอแก้ไขหน้าที่ 6 ย่อหน้าแรก กองตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ขอแก้ไขตารางสรุปวงเงินของ กตส. วงเงินขอความเห็นชอบ 2,000,000 บาท
รายการแก้ไข
จากเดิม
เปลี่ยนเป็น

จ้างบุคคลากรพัฒนา
19,350,100
1,985,600

จัดซืออุปกรณ์ และ SW

จัดอบรม
608,100
12,690

ค่าอื่นๆ
41,800
1,710

3. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ ขอแก้ไขหน้า 8 ข้อ 1.2 โครงการ e-license
ขอตังงบประมาณ 1,534,500 มีแต่พัฒนาระบบ ไม่มีรายการอื่น ๆ
รายการแก้ไข จ้างบุคคลากรพัฒนา จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่นๆ
จากเดิม
9,091,300
686,400
92,400
เปลี่ยนเป็น
1,534,500
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์นาสงขลา ขอแก้ไขหน้าที่ 34 ลาดับที่ 1 วงเงินข้อ 1.3 จากเดิม
ราคา 4,100 บาท เป็น 4,387 บาท มูลค่ารวมเปลี่ยนจากเดิม 22,900 บาท เป็น 23,187 บาท
5. สนง.ปจ.สมุทรสงคราม ขอแก้ไขหน้า 35 ลาดับ 7 รายการเดิมมีรายการรับบริจาค 2 รายการ
จากแบบคาขอรับบริจาคที่หน่วยงานจัดส่ง ได้รับบริจาค จานวน 4 รายการ มูลค่ารวมเปลี่ยนจากเดิม 20,900 บาท
เป็น 42,720 บาท
6. สนง.ปจ.นครนายก ขอแก้ไขหน้า 35 ลาดับ 8 จานวนเครื่องที่ได้รับบริจาค เดิม 1 เครื่อง ขอ
เปลี่ยน เป็น 2 เครื่อง มูลค่ารวมเปลี่ยนจากเดิม 5,390 บาท เป็น 10,780 บาท
7. สนง.ปจ.แพร่ ขอแก้ไขหน้า 35 ลาดับ 9 ข้อ 9.3 เดิมจานวน 1 เครื่อง ขอเปลี่ยนเป็น 2 เครื่อง
มูลค่ารวมเปลี่ยนจากเดิม 11,470 บาท เป็น 14,160 บาท
8. สนง.ปจ.สุรินทร์ ขอแก้ไขหน้า 35 ลาดับ 10 เดิมจานวน 1 เครื่อง ขอเปลี่ยนเป็น 5 เครื่อง
มูลค่ารวมเปลี่ยนจากเดิม 3,950 บาท เป็น 19,750 บาท
9. การรับบริจาคมีการปรับแก้วงเงินของหน่วยงาน ตังแต่ข้อ 4 - 8 ฝ่ายเลขาฯ ขอแก้ไขหน้าที่ 34
จานวนรายการจากเดิม 29 รายการ เป็น 31 รายการ มูลค่ารวมเปลี่ยนจากเดิม 261,030 บาท เป็น 338,567 บาท
ในการนี ฝ่ายเลขาฯ ได้แก้ไข และนาสาเนาเอกสารการประชุมขึนไว้ที่ลิงค์กลางของ ICT กรมประมง
เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ https://www.fisheries.go.th/ict
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ โดยขอดาเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2565
(1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง (กพช.) เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกากับการซือขายสัตว์นา วงเงิน 1,064,000 บาท ประกอบด้วย
จ้างบุคคลากรพัฒนา
จัดซืออุปกรณ์ และ SW
จัดอบรม
ค่าอื่น ๆ
1,056,600
3,240
4,160

-4หน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการพัฒนาฯ
ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกากับการซือขายสัตว์นา (APD) เป็นระบบที่จัดทาขึน
เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลียงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) สามารถจัดทาหนังสือกากับการซือ
ขายสัตว์นา (AFPD/APPD) สาหรับกุ้งทะเล ได้ด้วยตนเอง ซึ่งในปัจจุบันระบบดัง กล่ าวฯ ผู้ใช้งานสามารถจั ดทา
หนั ง สื อ ก ากั บ การซื อขายสั ต ว์ น า (AFPD/APPD) และสามารถตรวจสอบย้ อ นกลั บ ในลั ก ษณะ backward
Traceability ได้ แต่ด้วยการปฏิบัติที่เปลี่ยนไปของเกษตรกร/ผู้ประกอบการฯ ทังรูปแบบการเพาะเลียงกุ้งทะเลและ
การซือขาย/ส่งมอบกุ้งทะเล ทาให้ระบบฯ ที่ มีอยู่ไม่สามารถรองรับการปฏิบัติที่เปลี่ยนไปได้ อีกทัง ยังขาดระบบการ
บริหารจัดการ (Backend) สาหรับเจ้าหน้าที่ ทาให้เมื่อเกิดปัญหาต้องแก้ไขหนังสือกากับฯ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ เนื่องจากเป็นการแก้ไขที่ Database โดยตรง
โดยในปี 2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่งจึงได้เสนอคาขอพัฒนาระบบ
APDในวงเงิน 960,000 บาท ซึ่งเป็นเงินบริจาคจาก Seafood Task Force (STF) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ ดังนี
1. พัฒนาระบบให้รองรับต่อการปฏิบัติของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพิ่ม Account ให้ผู้ใช้งานพร้อมระบบบริหารจัดการ User (3 sub user/1 user)
3. ปรับวิธีการตรวจสอบย้อนกลับของโรงเพาะฟักและอนุบาลจากระดับบ่อเป็นระดับฟาร์ม
4. เพิ่มเติมการเข้าถึงข้อมูล หนังสื อกากับการซือขายลู กพันธุ์สัตว์นาที่ได้จากการเพาะเลียง
(AFPD) สาหรับ ทบ.2
5. เพิ่มเติมระบบบริหารจัดการ (Backend) สาหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมปรับปรุงระบบรายงาน
โดยคณะกรรมการ ICT กระทรวงฯ ได้พิจารณาเห็นชอบการดาเนินงานโครงการดังกล่าวฯ ในปีงบประมาณ 2564
แต่ระบบไม่สามารถพัฒนาได้ในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินบริจาคจากทาง Seafood Task Force
(STF) จนกระทั่งเดือนธันวาคม 2564 กรมประมงได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจาก Seafood Task Force (STF)
ในวงเงิน 32,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลไทยทาให้มีวงเงินในการพัฒนาเพิ่มขึนจากเดิม
960,000 บาท เป็น 1,064,000 บาท ดังนัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดาเนินงาน จึงได้มีการปรับปรุงคาขอ
โดยเพิ่มเติมขอบเขตการดาเนินงานจากเดิม ดังนี
1. เพิ่มระบบการแก้ไขข้อมูลในหนังสือกากับฯ ภายหลังจัดทาหนังสือกากับฯ สาหรับผู้ใช้งาน
2. เพิ่มเติมการเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ของสายการผลิต (เฉพาะสายการผลิตของตนเอง) นอกเหนือ จาก AFPD
3. พัฒนา Web service เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ FSW
ความเห็นที่ประชุม
ผู้แทน กพท. น.ส.เสาวมล ภูตีกา มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเข้าถึงฐานข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลเลข
บัตรประชาชน ซึ่งจะมีผลในการป้องกันข้อมูลของเกษตรกร หรือผู้ประกอบการหรือไม่
ผู้อานวยการ กตส. นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ เพิ่มเติมข้อคิดเห็นว่าเคยอธิบายให้หน่วยงาน
หรือโรงงานว่ากรมประมงไม่มีข้อกาหนดในการเรียกเก็บบัตรประชาชนจากผู้ขออนุญาตตรวจรับรองคุณภาพสินค้า
ส่งออก สิ่งที่กรมประมงจะต้องดู 1. ฟาร์มที่ได้ใบรับรองจากกรมประมงหรือไม่ ดูจากเลขทะเบียนฟาร์ม หรือเลข
GAP วันหมดอายุของ GAP ในส่วน กตส.ก็จะดูในส่วนของโรงงานนันว่ายังอยู่ในการรับรองของกรมประมงหรือไม่
เพราะฉนันกรมประมงใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรับรองของการเลียง หรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก จะใช้คือเลข
ทะเบียนการรับรอง เช่น เลข GAP ของฟาร์ม เป็นต้น
จากข้อสังเกตในการประชุม
การนาข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร เช่น สาเนาบัตรประชาชนชนของเกษตรกร แม้จะมีการ
กาหนดสิทธิ์ให้เกษตรกรเป็นผู้ กาหนดสิ ทธิ์การเข้าถึงเอกสารด้ว ยตนเองแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกัน ดังนัน ขอให้

-5หน่วยงาน กพช. พิจารณาทบทวนเอกสารที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลในการนาเข้าสู่ระบบและกาหนดเอกสารให้ชัดเจน
โดยพิจารณาจากความจาเป็นในการใช้เอกสารของกรมประมง ซึ่งในส่วนของการตรวจรับรองโรงงาน กรมประมงมิได้
เรียกเอกสารสาเนาบัตรประชาชนของเกษตรกรจากผู้ประกอบการ
ประธานฯ ให้ความเห็นถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนา web service ที่เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ
ที่มผี ู้พัฒนาระบบรายอื่น ๆ เช่น FSW ว่าจะมีอุปสรรค หรือสามารถดาเนินการได้หรือไม่
สาหรับการพัฒนา Web service ในการเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบ FSW นัน ผู้แทน กพช. ใน
ฐานะคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานและก าหนดราคากลางของโครงการพั ฒ นาระบบการเชื่ อ มโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์สินค้าประมงผ่านระบบ National Single Window ประจาปีงบประมาณ 2565 ชีแจงต่อที่ประชุมว่า
จากข้อกาหนดของ TOR ในการพัฒนาระบบฯ กาหนดให้ต้องเชื่อมโยงข้อมูล IMD จากระบบ FSW กับระบบ APD
โดยมีการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ กรป ศทส. และบริษัทฯ ผู้พัฒนาระบบ FSW เรียบร้อยแล้ว ในเบืองต้นทาง กพช.
ได้แจ้งทางผู้พัฒนาระบบ APD รับทราบการพัฒนา Web service ในการเชื่อมโยงระบบแล้ว
ประธานฯ การสอบถามเพิ่มเติมว่ามีเงื่อนไข หรือข้อผูกพันกับ STF หรือไม่
กพช.ชีแจงเพิ่มเติม STF มีเงื่อนไขโดยให้กรมประมงลงนามร่วมกัน ซึ่งข้างต้นได้ทา MOU ไปเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยหน่วยงานจะต้องจัดซือจัดจ้างหลังการ MOU ภายใน 60 วัน และจะครบกาหนด
ภายในสินเดือนมกราคม 2565 จึงมีความจาเป็นในการเสนอขอพิจารณาโดยการเร่งด่วน ปัจจุบัน กพช.ได้เวียนแจ้ง
หน่วยงานขอรายชื่อคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างเตรียมไว้ หากได้รับการเห็นชอบจะได้ดาเนินการได้ทันกาหนด
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร์)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ศทส.เวียนรายงานตามหนังสือที่ 0523.4/ว21 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 และให้ คกก.แก้ไข ภายในวันที่ 19 ม.ค.65
มีหน่วยงานขอแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี
1. กบม. เพิ่มชื่อผู้แทนกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม
2. กนป. เพิ่มชื่อผู้แทนกรรมการ
3. กค. แก้ไขการตัดคา (กรมประมง) / เพิ่มเติมคาที่ขาด (บาท)

