
 
แบบใบลาพักผ่อน (สำนักปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล)  

เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

วันที่............ เดือน........................... พ.ศ............ 
เรื่อง  ขอลาพักผ่อน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  ข้าพเจ้า................................................................ ตำแหน่ง.......................................................... 
สังกัดสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มีวันลาพักผ่อนสะสม...............วันทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก        วันทำการ รวมเป็น..........วันทำการ 
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที.่............................................... มีกำหนด..............วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่........................................................................................................................... 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ ............................................................. 
      (...........................................................) 
ตำแหน่ง....................….................................. 

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้ 
ลามาแล้ว 
(วันทำการ) 

ลาครั้งนี้ 
(วันทำการ) 

รวมเป็น 
(วันทำการ) 

 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
- เห็นควรตามที่ขอ 

  อนุญาต      ไม่อนุญาต 
 
 

  
 
 

 
ลงชื่อ 
                   (นางกฤติกา  ไชยชวคุปต)์ 
ตำแหน่ง หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วันที่................/................................/............... 

   
   ลงชื่อ...................................................... 
         (นายกิตติศักดิ์   แทนสระน้อย) 
   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  วันที่............./................................./................ 

 ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  อนุญาต      ไม่อนุญาต 

สิบเอก.................................................................... 
                 (พิทักษ์  เมธานุวงศ์) 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วันที่................/................................/............... 

 

                                          ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                                      อนุญาต      ไม่อนุญาต 

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



 
แบบใบลาพักผ่อน (กองคลัง)  

เขยีนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

วันที่............ เดือน........................... พ.ศ............ 
เรื่อง  ขอลาพักผ่อน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  ข้าพเจ้า................................................................ ตำแหน่ง.......................................................... 
สังกัดส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มีวันลาพักผ่อนสะสม...............วันทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก        วันทำการ รวมเป็น..........วันทำการ 
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที.่............................................... มีกำหนด..............วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่........................................................................................... ...............................                

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ ............................................................. 
      (...........................................................) 
ตำแหน่ง....................….................................. 

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้ 
ลามาแล้ว 
(วันทำการ) 

ลาครั้งนี้ 
(วันทำการ) 

รวมเป็น 
(วันทำการ) 

 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
- เห็นควรตามที่ขอ 

  อนุญาต      ไม่อนุญาต 
 
 

  
 
 

 
ลงชื่อ 
         (นางศิริพร   เฉื่อยยกลาง) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
วันที่................/................................/............... 

   
   ลงชื่อ...................................................... 
         (นายกิตติศักดิ์   แทนสระน้อย) 
   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  วันที่............./................................./................ 

 ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  อนุญาต      ไม่อนุญาต 

สิบเอก.................................................................... 
                 (พิทักษ์  เมธานุวงศ์) 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วันที่................/................................/............... 

                                          ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                                      อนุญาต      ไม่อนุญาต                                        

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



 
แบบใบลาพักผ่อน (กองช่าง)  

เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

วันที่............ เดือน........................... พ.ศ............ 
เรื่อง  ขอลาพักผ่อน 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  ข้าพเจ้า................................................................ ตำแหน่ง.......................................................... 
สังกัดส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มีวันลาพักผ่อนสะสม...............วันทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก        วันทำการ รวมเปน็..........วันทำการ 
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที.่............................................... มีกำหนด..............วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่..........................................................................................................................                

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ ............................................................. 
      (....................................................... ....) 
ตำแหน่ง....................….................................. 

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้ 
ลามาแล้ว 
(วันทำการ) 

ลาครั้งนี้ 
(วันทำการ) 

รวมเป็น 
(วันทำการ) 

 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
- เห็นควรตามท่ีขอ 

  อนุญาต      ไม่อนุญาต 
 
 

  
 
 

 
ลงชื่อ 
             (นายบุญชอบ   จรจังหรีด) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง              
วันที่................/................................/............... 

   
   ลงชื่อ...................................................... 
         (นายกิตติศักดิ์   แทนสระน้อย) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  วันที.่............/................................./................ 

 ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  อนุญาต      ไม่อนุญาต 

สิบเอก.................................................................... 
                 (พิทักษ์  เมธานุวงศ์) 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วันที่................/................................/............... 

 

                                          ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                                      อนุญาต      ไม่อนุญาต                                         

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



 
แบบใบลาพักผ่อน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  

เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

วันที่............ เดือน........................... พ.ศ............ 
เรื่อง  ขอลาพักผ่อน 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  ข้าพเจ้า................................................................ ตำแหน่ง.......................................................... 
สังกัดส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มีวันลาพักผ่อนสะสม...............วันทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก        วันทำการ รวมเป็น..........วันทำการ 
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที.่............................................... มีกำหนด..............วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่..........................................................................................................................                

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ ............................................................. 
      (...........................................................) 
ตำแหน่ง....................….................................. 

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้ 
ลามาแล้ว 
(วันทำการ) 

ลาครั้งนี้ 
(วันทำการ) 

รวมเป็น 
(วันทำการ) 

 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
- เห็นควรตามที่ขอ 

  อนุญาต      ไม่อนุญาต 
 
 

  
 
 

 
ลงชื่อ 
                    (นางวรนิษฐ์  เศรษฐวัชรีชัย) 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน 
      ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
วันที่................/................................/............... 

   
   ลงชื่อ...................................................... 
         (นายกิตตศิักดิ์   แทนสระน้อย) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  วันที่............./................................./................ 

 ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  อนุญาต      ไม่อนุญาต 

สิบเอก.................................................................... 
                 (พิทักษ์  เมธานุวงศ์) 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วันที่................/................................/............... 

 

                                          ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                                      อนุญาต      ไม่อนุญาต 

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



 
แบบใบลาพักผ่อน (หน่วยตรวจสอบภายใน)  

เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

วันที่............ เดือน........................... พ.ศ............ 
เรื่อง  ขอลาพักผ่อน 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  ข้าพเจ้า................................................................ ตำแหน่ง.......................................................... 
สังกัดส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มีวันลาพักผ่อนสะสม...............วันทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก        วันทำการ รวมเป็น..........วันทำการ 
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที.่............................................... มีกำหนด..............วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่..........................................................................................................................                

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ ............................................................. 
      (...........................................................) 
ตำแหน่ง....................….................................. 

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้ 
ลามาแล้ว 
(วันทำการ) 

ลาครั้งนี้ 
(วันทำการ) 

รวมเป็น 
(วันทำการ) 

 ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
- เห็นควรตามที่ขอ 

  อนุญาต      ไม่อนุญาต 
 
 

  
 
 

 
ลงชื่อ 
                    (นางวรนิษฐ์  เศรษฐวัชรีชัย) 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน 
      ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
วันที่................/................................/............... 

   
   ลงชื่อ...................................................... 
         (นายกิตตศิักดิ์   แทนสระน้อย) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  วันที่............./................................./................ 

 ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  อนุญาต      ไม่อนุญาต 

สิบเอก.................................................................... 
                 (พิทักษ์  เมธานุวงศ์) 
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
วันที่................/................................/............... 

 

                                          ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                                      อนุญาต      ไม่อนุญาต 

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



 


