
แบบ ผด. 2

ชว่งเวลา ก าหนด

ทีต่อ้งเริ่มจดัหา
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท
จ านวน 
(บาท)

สง่มอบ
(วัน)

1

แผนการจดัหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(กรณีโอนเงินงบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเตมิ กรณีตั้งจา่ยรายการใหม ่โอนครั้งที ่7/2560  ลงวันที ่ 11 พฤษภาคม 2560)

ขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนแสลบ

ล าดบั
ที่

รายการ/จ านวน  (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ
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