
 
 

ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (สำนักปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล) 

               เขียนที ่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

                                  วันที่.............. เดือน..........................พ.ศ................ 
เรื่อง  .....................................................................................  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส......................................................... ตำแหน่ง......................................... 
สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
           ป่วย 
มีความประสงค์ขอลา กิจ    กิจส่วนตัว     เนื่องจาก........................................................................................ 
           คลอดบุตร 
ตั้งแต่วันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ........... ถึงวันที่............. เดือน............................ พ.ศ............... 
มีกำหนด.................วัน    ข้าพเจ้าได้ลา         ป่วย           กิจส่วนตัว          คลอดบุตร   ครั้งสุดท้าย 
ตั้งแต่วันที.่.......... เดือน............................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่............. เดือน.............................. พ.ศ............ 
มีกำหนด..............วัน   ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่...................................................................................... 
 

ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น ขอแสดงความนับถือ 
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ  
ป่วย    ลงชื่อ................................................................. 
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ)       (.................................................................) 
กิจส่วนตัว    ตำแหน่ง.................................................................        
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ)  
คลอดบุตร    ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
รวม                อนุญาต      ไม่อนุญาต 

   
ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ............................................................... 

  (นายกิตติศักดิ ์ แทนสระน้อย)                  (นายธานินทร ์  บุญเย็น) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล                     

 วันที่............/....................................../...............  

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  เห็นควรอนุญาต      ไมเ่ห็นควรอนุญาต   

ลงชื่อ.................................................................. 
              (นายสำรวย  กายจะโปะ) 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         
วันที่................/................................/............... 
 

            อนุญาต      ไม่อนุญาต   

ลงชื่อ.................................................................. 
                  (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม              
วันที่................/................................/............... 

 
 
 
 



 
 

ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กองคลัง) 

               เขียนที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

                                  วันที่.............. เดือน..........................พ.ศ................ 
เรื่อง  .....................................................................................   
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส......................................................... ตำแหน่ง......................................... 
สังกัด สว่นการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
           ป่วย 
มีความประสงค์ขอลา กิจ    กิจส่วนตัว     เนื่องจาก........................................................................................ 
           คลอดบุตร 
ต้ังแตว่ันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ........... ถึงวันที่............. เดือน............................ พ.ศ............... 
มีกำหนด.................วัน    ข้าพเจ้าได้ลา         ป่วย           กิจส่วนตัว          คลอดบุตร   ครัง้สุดท้าย 
ตั้งแต่วันที่........... เดือน............................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่............. เดือน.............................. พ.ศ............ 
มีกำหนด..............วัน   ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่...................................................................................... 
 

ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น ขอแสดงความนับถือ 
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ  
ป่วย    ลงชื่อ................................................................. 
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ)       (.................................................................) 
กิจส่วนตัว    ตำแหน่ง.................................................................       
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ)  
คลอดบุตร    ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
รวม                อนุญาต      ไม่อนุญาต 

   
ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ............................................................... 

  (นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย)                  (นางศิริพร   เฉื่อยยกลาง) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                     

 วันที่............/....................................../............... 

ความเห็นของปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

  เห็นควรอนุญาต      ไมเ่ห็นควรอนุญาต   

ลงชื่อ.................................................................. 
              (นายสำรวย  กายจะโปะ) 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        
วันที่................/................................/............... 
 
 
 
 
 

            อนุญาต      ไม่อนุญาต   

ลงชื่อ.................................................................. 
                 (นายเชาว ์ ไม้สูงเนิน) 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
วันที่................/................................/............... 



 
 

ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กองช่าง) 

               เขียนที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

                                  วันที่.............. เดือน..........................พ.ศ................ 
เรื่อง  .....................................................................................  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส......................................................... ตำแหน่ง......................................... 
สังกัด ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
           ป่วย 
มีความประสงค์ขอลา กิจ    กิจส่วนตัว     เนื่องจาก........................................................................................  
           คลอดบุตร 
ตั้งแต่วันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ........... ถึงวันที่............. เดือน............................ พ.ศ............... 
มีกำหนด.................วัน    ข้าพเจ้าได้ลา         ป่วย           กิจส่วนตัว          คลอดบุตร   ครั้งสุดท้าย 
ตั้งแต่วันที่........... เดือน............................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่............. เดือน.............................. พ.ศ............ 
มีกำหนด..............วัน   ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่......................................................................... ............. 
 

ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น ขอแสดงความนับถือ 
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ  
ป่วย    ลงชื่อ................................................................. 
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ)       (.................................................................) 
กิจส่วนตัว    ตำแหน่ง.................................................................       
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ)  
คลอดบุตร    ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
รวม                อนุญาต      ไม่อนุญาต 

   
ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ............................................................... 

  (นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย)                  (นายบุญชอบ  จรจังหรีด) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 

 วันที่............/....................................../............... 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

  เห็นควรอนุญาต      ไมเ่ห็นควรอนุญาต   

ลงชื่อ.................................................................. 
              (นายสำรวย  กายจะโปะ) 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         
วันที่................/................................/............... 

            อนุญาต      ไม่อนุญาต   

ลงชื่อ.................................................................. 
               (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
วันที่................/................................/............... 

 
 
 
 
 



 
 

ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

               เขียนที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

                                  วันที่.............. เดือน..........................พ.ศ................ 
เรื่อง  .....................................................................................  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส......................................................... ตำแหน่ง......................................... 
สังกัด ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
           ป่วย 
มีความประสงค์ขอลา กิจ    กิจส่วนตัว     เนื่องจาก........................................................................................ 
           คลอดบุตร 
ตั้งแต่วันที่........... เดือน................................. พ.ศ. ........... ถึงวันที่............. เดือน............................ พ.ศ............... 
มีกำหนด.................วัน    ข้าพเจ้าได้ลา         ป่วย           กิจส่วนตัว          คลอดบุตร   ครั้งสุดท้าย 
ตั้งแต่วันที่........... เดือน............................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่............. เดือน.............................. พ.ศ............ 
มีกำหนด..............วัน   ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที.่..................................................................................... 
 

ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น ขอแสดงความนับถือ 
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ  
ป่วย    ลงชื่อ................................................................. 
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ)       (.................................................................) 
กิจส่วนตัว    ตำแหน่ง.................................................................       
 (วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ)  
คลอดบุตร    ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
รวม                อนุญาต      ไม่อนุญาต 

   
ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ............................................................... 

  (นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย)                    (นางสุภาวดี  สิงหวิสัย) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่ง ผอ. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 วันที่............/....................................../............... 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

  เห็นควรอนุญาต      ไมเ่ห็นควรอนุญาต   

ลงชื่อ.................................................................. 
              (นายสำรวย  กายจะโปะ) 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         
วันที่................/................................/............... 

            อนุญาต      ไม่อนุญาต   

ลงชื่อ.................................................................. 
                  (นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
วันที่................/................................/............... 

 


