ดัชนีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง โครงสร้าง และอานาจหน้าที่ วิธีดาเนินงานและสถานที่
ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสารของหน่ว ยราชการบริหารส่วนภูมิภ าค ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 เล่ม 118 ตอนที่ 27 ง หน้า 143)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2544 เล่ม 118 ตอนพิเศษ 37 ง หน้า 23)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจ
หน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 เล่ม 122 ตอนพิเศษ 68 ง หน้า 214)
มาตรา 9 (1) แฟ้ม 1
ดัชนีข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาตรา 9 (2) แฟ้ม 2
สรุป สาระสาคัญ การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติร าชการของผู้ว ่า ราชการ จัง หวัด
ประจวบคีรีขันธ์
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปข 0017.3/ว 6001 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 เรื่อง
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการลาเพิ่มเติมต่อเนื่องจากวันหยุดราชการ
มาตรา 9 (3) แฟ้ม 3
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556)
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)
มาตรา 9 (4) แฟ้ม 4
คาสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 276/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการประสานการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่ง ณ วันที่ 9
มีนาคม 2550
คาสั่งสานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 17/2553 เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้าง สานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่ง ณ วันที่ 27
เมษายน 2553
คาสั่ง จัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ ที่ 725/2554 เรื่อ ง ยกเลิก คาสั่ง และมอบอานาจของผู้ว ่า
ราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554

-2คาสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 570/2555 เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวั ด
ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัว หน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม
2555
คาสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 571/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555
คาสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2653/2555 เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ และผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ปฏิบัติราชการแทน
สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
คาสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1100/2555 เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2555
คาสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2654/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
คาสั่งสานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการประจาสานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556
มาตรา 9 (5) แฟ้ม 5
ประกาศจัง หวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัด องค์กรในการดาเนินงาน สรุป
อานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนิน การ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2547
มาตรา 9 (6) แฟ้ม 6
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 9 (7) แฟ้ม 7
สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาปี พ.ศ. 2556
มาตรา 9 (5) แฟ้ม 5
สรุป การจัด ซื้อ จัด จ้า ง ของส านัก งานจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2556

