
ใบลาพกัผ่อน 
 

        เขยีนที ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

       วนัที.่...........เดอืน....................................พ.ศ. .................. 

เรื่อง  ขอลาพกัผ่อน 

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

  ขา้พเจา้.................................................................ต าแหน่ง................................................................ 
สงักดั.............................................................................................................................................................. 
มวีนัลาพกัผ่อนสะสม...............วนัท าการ มสีทิธลิาพกัผ่อนประจ าปีอกี................วนั รวมเป็น..............วนัท าการ 
ขอลาพกัผ่อนตัง้แต่วนัที.่............................................ถงึวนัที.่..............................................มกี าหนด..........วนั 
ในระหว่างลาจะตดิต่อขา้พเจา้ไดท้ี.่.................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 

สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 
ลามาแล้ว 
(วนัท าการ) 

ลาครัง้น้ี 
(วนัท าการ) 

รวมเป็น 
(วนัท าการ) 

   

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผูต้รวจสอบ 
           (นางประภาพร   สทิธวิงศ)์ 
              นกัทรพัยากรบุคคล 
วนัที.่.................../........................../............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

(ลงชื่อ) 
. 

        (.................................................) 
 

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชา 
...................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

     (ลงชื่อ)................................................. 
              (นายเฉลมิศลิป์   เทพจนัทรา) 
          ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

ค าสัง่ 

         อนุญาต            ไม่อนุญาต 

...................................................................... 

 (ลงชื่อ)................................................. 
              (นางกนกพร  ศรวีนกุล) 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 
 



ใบลาพกัผ่อน 
 

        เขยีนที ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

       วนัที.่...........เดอืน....................................พ.ศ. .................. 

เรื่อง  ขอลาพกัผ่อน 

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

  ขา้พเจา้.................................................................ต าแหน่ง................................................................ 
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มวีนัลาพกัผ่อนสะสม...............วนัท าการ มสีทิธลิาพกัผ่อนประจ าปีอกี................วนั รวมเป็น..............วนัท าการ 
ขอลาพกัผ่อนตัง้แต่วนัที.่............................................ถงึวนัที.่..............................................มกี าหนด..........วนั 
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...................................................................................................................................................................... 

สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 
ลามาแล้ว 
(วนัท าการ) 

ลาครัง้น้ี 
(วนัท าการ) 

รวมเป็น 
(วนัท าการ) 

   

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผูต้รวจสอบ 
           (นางประภาพร   สทิธวิงศ)์ 
              นกัทรพัยากรบุคคล 
วนัที.่.................../........................../............................. 
 
ความเหน็ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 
  เหน็ควรอนุญาต           
  เหน็ควรไม่อนุญาต  เพราะ....................................           
ในการลาครัง้นี้ไดม้อบหมายงานในหน้าทีใ่ห้ 
...............................................ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

(ลงชื่อ)................................................. 
             (นางลดัดาวลัย ์  ศลิป์ด)ี 
                หวัหน้าส านกัปลดั 
 
 

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

(ลงชื่อ) 
. 

        (.................................................) 
 

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชา 
...................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

     (ลงชื่อ)................................................. 
              (นายเฉลมิศลิป์   เทพจนัทรา) 
          ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

ค าสัง่ 

         อนุญาต            ไมอ่นุญาต 

...................................................................... 

 (ลงชื่อ)................................................. 
              (นางกนกพร  ศรวีนกุล) 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 
 
 



ใบลาพกัผ่อน 
 

        เขยีนที ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 
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เรื่อง  ขอลาพกัผ่อน 

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 
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...................................................................................................................................................................... 

สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 
ลามาแล้ว 
(วนัท าการ) 

ลาครัง้น้ี 
(วนัท าการ) 

รวมเป็น 
(วนัท าการ) 

   

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผูต้รวจสอบ 
           (นางประภาพร   สทิธวิงศ)์ 
              นกัทรพัยากรบุคคล 
วนัที.่.................../........................../............................. 
 
ความเหน็ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 
  เหน็ควรอนุญาต           
  เหน็ควรไม่อนุญาต  เพราะ....................................           
ในการลาครัง้นี้ไดม้อบหมายงานในหน้าทีใ่ห้ 
...............................................ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

(ลงชื่อ)................................................. 
             (นายนิพนธ ์  เหวชยัภูม)ิ 
               ผูอ้ านวยการกองคลงั 
 
 

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

(ลงชื่อ) 
. 

        (.................................................) 
 

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชา 
...................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

     (ลงชื่อ)................................................. 
              (นายเฉลมิศลิป์   เทพจนัทรา) 
          ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

ค าสัง่ 

         อนุญาต            ไม่อนุญาต 

...................................................................... 

 (ลงชื่อ)................................................. 
              (นางกนกพร  ศรวีนกุล) 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 
 
 



ใบลาพกัผ่อน 
 

        เขยีนที ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

       วนัที.่...........เดอืน....................................พ.ศ. .................. 

เรื่อง  ขอลาพกัผ่อน 

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 
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ลามาแล้ว 
(วนัท าการ) 

ลาครัง้น้ี 
(วนัท าการ) 

รวมเป็น 
(วนัท าการ) 

   

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผูต้รวจสอบ 
           (นางประภาพร   สทิธวิงศ)์ 
              นกัทรพัยากรบุคคล 
วนัที.่.................../........................../............................. 
 
ความเหน็ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 
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ในการลาครัง้นี้ไดม้อบหมายงานในหน้าทีใ่ห้ 
...............................................ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

(ลงชื่อ)................................................. 
             (นายวเิชยีร   วงษ์ชยั) 
              ผูอ้ านวยการกองช่าง 
 
 

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

(ลงชื่อ) 
. 

        (.................................................) 
 

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชา 
...................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

     (ลงชื่อ)................................................. 
              (นายเฉลมิศลิป์   เทพจนัทรา) 
          ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

ค าสัง่ 

         อนุญาต            ไม่อนุญาต 

...................................................................... 

 (ลงชื่อ)................................................. 
              (นางกนกพร  ศรวีนกุล) 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 
 
 



ใบลาพกัผ่อน 
 

        เขยีนที ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

       วนัที.่...........เดอืน....................................พ.ศ. .................. 

เรื่อง  ขอลาพกัผ่อน 

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 
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สงักดั.............................................................................................................................................................. 
มวีนัลาพกัผ่อนสะสม...............วนัท าการ มสีทิธลิาพกัผ่อนประจ าปีอกี................วนั รวมเป็น..............วันท าการ 
ขอลาพกัผ่อนตัง้แต่วนัที.่............................................ถงึวนัที.่..............................................มกี าหนด..........วนั 
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สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 
ลามาแล้ว 
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ลาครัง้น้ี 
(วนัท าการ) 
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(ลงชื่อ)....................................................ผูต้รวจสอบ 
           (นางประภาพร   สทิธวิงศ)์ 
              นกัทรพัยากรบุคคล 
วนัที.่.................../........................../............................. 
 
ความเหน็ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 
  เหน็ควรอนุญาต           
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ในการลาครัง้นี้ไดม้อบหมายงานในหน้าทีใ่ห้ 
...............................................ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

(ลงชื่อ)................................................. 
             (นายหสัดนิฐุ ์  สรณ์ภสักุล) 
            ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ 
 
 

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

(ลงชื่อ) 
. 

        (.................................................) 
 

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชา 
...................................................................... 
....................................................................... 
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สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 
ลามาแล้ว 
(วนัท าการ) 

ลาครัง้น้ี 
(วนัท าการ) 
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(วนัท าการ) 
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           (นางประภาพร   สทิธวิงศ)์ 
              นกัทรพัยากรบุคคล 
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ความเหน็ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 
  เหน็ควรอนุญาต           
  เหน็ควรไม่อนุญาต  เพราะ....................................           
ในการลาครัง้นี้ไดม้อบหมายงานในหน้าทีใ่ห้ 
...............................................ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

(ลงชื่อ)................................................. 
             (นางยุภาพร   ดวงหาคลงั) 
          ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม 
 
 

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

(ลงชื่อ) 
. 

        (.................................................) 
 

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชา 
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....................................................................... 
....................................................................... 
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ค าสัง่ 
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สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 
ลามาแล้ว 
(วนัท าการ) 

ลาครัง้น้ี 
(วนัท าการ) 

รวมเป็น 
(วนัท าการ) 

   

 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผูต้รวจสอบ 
           (นางประภาพร   สทิธวิงศ์) 
              นกัทรพัยากรบุคคล 
วนัที.่.................../........................../............................. 
 
ความเหน็ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 
  เหน็ควรอนุญาต           
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ในการลาครัง้นี้ไดม้อบหมายงานในหน้าทีใ่ห้ 
...............................................ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

(ลงชื่อ)................................................. 
        (..............................................) 
        .................................................. 
 

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

(ลงชื่อ) 
. 

        (.................................................) 
 

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชา 
...................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

     (ลงชื่อ)................................................. 
              (นายเฉลมิศลิป์   เทพจนัทรา) 
          ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 

ค าสัง่ 

         อนุญาต            ไม่อนุญาต 

...................................................................... 

 (ลงชื่อ)................................................. 
              (นางกนกพร  ศรวีนกุล) 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดตุม้ 
 
 


