แบบใบลาปวย ลากิจสวนตัว
เขียนที่ ………….……………………………………….…
วันที่ ………..…….เดือน….………………….…………….พ.ศ……..………..
เรื่อง ………………………………….
เรียน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ขาพเจา……………………..……………………….……………….ตําแหนง………..…………………………………………………..ปฏิบัติงานที่
(สสอ./รพ.สต./สสช.)………………………….………………………….ตําบล…………………………………. อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอลา ( ) ปวย ( ) กิจสวนตัว
เนื่อง…………………………………………………………………………. ( ) คลอดบุตร ตั้งแตวันที.่ ...…………………..เดือน………………..
พ.ศ……………. ถึง วันที่…..……..เดือน………………..พ.ศ………….มีกําหนด……………วัน ขาพเจาไดลา ( ) ปวย ( ) กิจสวนตัว
( ) ลาคลอดบุตร ครั้งสุดทาย ตั้งแต วันที…่ ………..เดือน………………………พ.ศ…………..…. มีกําหนด……………วัน ในระหวางลา
จะติดตอขาพเจาไดท…ี่ ………………….…………………โทรศัพท……………………..
ขอแสดงความนับถือ
(………………………………..……………..)
ตําแหนง…………………………………………….….
สถิติการลาในปงบประมาณนี้
ประเภทลา
ลามาแลว
(วันทําการ)
ปวย
กิจสวนตัว
คลอดบุตร

ลาครั้งนี้
(วันทําการ)

ลงชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ
(น.ส.อุไรลักษ นามปญญา)
ตําแหนง พนักงานธุรการ
เรียน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
-เพื่อโปรดพิจารณา
(นายประจักษ สุพรหม)
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

รวมเปน
(วันทําการ)

-ความเห็นของผูบังคับบัญชา
........................................................
..........................................................
ลงชื่อ…………………………….…………………..
(.........................................................)
ตําแหนง..................................................................
( ) อนุญาต

( ) ไมอนุญาต

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

(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ในระหวางลานี้ขาพเจาไดมอบหมายการงานในหนาที่รับผิดชอบใหแก.....................................................................
ตําแหนง ............................................................................
ลงชื่อ...............................................ผูมอบ
ลงชื่อ…………….……………………………….ผูรับมอบ

(สําหรับขาราชการ)

แบบใบลาพักผอน
เขียนที...................................................
่
วันที่............ เดือน........................... พ.ศ............
เรื่อง ขอลาพักผอน
เรียน นายอําเภอน้ํายืน
ขาพเจา..................................................................... ตําแหนง....................................................
สังกัด (สสอ./รพสต./สสช).........................................................................สังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
มีวันลาพักผอนสะสม ............วันทําการมีสิทธิลาพักผอนประจําปนี้อีก 10 วันทําการรวมเปน .............วันทําการ
ขอลาพักผอนตั้งแตวันที่ ...........................................ถึงวันที่ ......................................... มีกําหนด....................วัน
ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่.....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
สถิติการลาในปงบประมาณนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลามาแลว
(วันทําการ)

ลาครั้งนี้
(วันทําการ)

รวมเปน
(วันทําการ)

ลงชื่อ.....................................................ผูตรวจสอบ
(นายประจักษ สุพรหม)
ตําแหนง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
เรียน นายอําเภอน้ํายืน
-เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ..............................................
(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
วันที.่ ............./……….………/………….
- ในระหวางลานี้ขาพเจาไดมอบหมายการงานในหนาที่
รับผิดชอบใหแก………………………………………………
ตําแหน่ง..................................................................
ลงชื่อ........................................................ผูม้ อบ
(...............................................................)
ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับมอบ
(..............................................................)

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

- ความเห็นผูบังคับบัญชา
....................................................................
...................................................................
ลงชื่อ..........................................................
........................................................
ตําแหนง..........................................................
วันที่............../……………………/………………..

คําสั่ง
[

]อนุญาต
[ ]ไมอนุญาต
....................................................................
....................................................................
ลงชื่อ ..............................................................
(...............................................................)
ตําแหนง........................................................
วันที่................/.............................../..........

แบบใบลาพักผอน

(สําหรับ พกส./ลูกจาง)

เขียนที...................................................
่
วันที่............ เดือน........................... พ.ศ............
เรื่อง ขอลาพักผอน
เรียน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ขาพเจา..................................................................... ตําแหนง....................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................
มีวันลาพักผอนสะสม............วันทําการ มีสิทธิลาพักผอนประจําปนี้อีก 10 วันทําการ รวมเปน.............วันทําการ
ขอลาพักผอนตั้งแตวันที่........................................... ถึงวันที่......................................... มีกําหนด....................วัน
ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
สถิติการลาในปงบประมาณนี้
ขอแสดงความนับถือ
ลามาแลว
ลาครั้งนี้
รวมเปน
(วันทําการ)
(วันทําการ)
(วันทําการ)
ลงชื่อ ............................................................
(...........................................................)

ลงชื่อ.....................................................ผูตรวจสอบ
(นางสาวอุไรลักษ นามปญญา)
ตําแหนง พนักงานธุรการ
เรียน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
-เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ..............................................
(นายประจักษ สุพรหม)
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
วันที.่ ............./……….………/………….
- ในระหวางลานี้ขาพเจาไดมอบหมายการงานในหนาที่
รับผิดชอบใหแก………………………………………………
ตําแหน่ง..................................................................
ลงชื่อ........................................................ผูม้ อบ
(...............................................................)
ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับมอบ
(..............................................................)

- ความเห็นผูบังคับบัญชา
....................................................................
...................................................................
ลงชื่อ..................................................(ผอ.รพ.สต.)
........................................................
ตําแหนง..........................................................
วันที่............../……………………/………………..

คําสั่ง
[ ] อนุญาต [ ] ไมอนุญาต
....................................................................
....................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(นายพีระพล เดชบุญ)
ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
วันที่................/.............................../..........

แบบใบลาคลอด
เขียนที่ ………….……………………………………….…
วันที่ ………..…….เดือน….………………….…………….พ.ศ……..………..
เรื่อง ………………………………….
เรียน นายอําเภอน้ํายืน
ขาพเจา ………………………..………………….ตําแหนง ………..…………………………………ปฏิบัติงานที่ (สสอ./รพ.สต ./
สสช.)………………………….………….ตําบล……………………….. อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอน้ํายืน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีขอลา ( ) คลอดบุตร ตั้งแตวันที.่ ... …………………..เดือน…………..
พ.ศ……………. ถึง วันที่ …..……..เดือน………………..พ.ศ………….มีกําหนด……………วัน ขาพเจาได ( ) ลาคลอดบุตร ครั้งสุดทาย
ตั้งแต วันที่ …………..เดือน ………………………พ.ศ…………..…. มีกําหนด ……………วัน ในระหวางลาจะติดตอขาพเจา
ได
ที่………………………………………………………..……โทรศัพท……………………………………………………
ขอแสดงความนับถือ

(………………………………..……………..)
ตําแหนง…………………………………………….….
สถิติการลาในปงบประมาณนี้
ประเภทลา
ลามาแลว
(วันทําการ)
ปวย
กิจสวนตัว
คลอดบุตร

ลาครั้งนี้
(วันทําการ)

รวมเปน
(วันทําการ)

-ความเห็นของผูบังคับบัญชา
ลงชื่อ…………………………………………….ผูตรวจสอบ
( นายประจักษ สุพรหม )
ตําแหนง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

เรียน นายอําเภอน้ํายืน
ลงชื่อ.............................................
(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

ลงชื่อ……………………………………..……….. ผอ.รพ.สต
(........................................................ )
ตําแหนง..................................................................

( ) อนุญาต

( ) ไมอนุญาต

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

ในระหวางลานี้ขาพเจาไดมอบหมายการงานในหนาที่รับผิดชอบใหแก.....................................................................
ตําแหนง ............................................................................
ลงชื่อ...............................................ผูมอบ
ลงชื่อ…………….……………………………….ผูรับมอบ
(……................................................)
(……….…...............................................)

