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โครงการสหกรณ์ ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ประจาปี 2561
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จากัด
1.หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินที่อยูภ่ ายในหน่วยงานของรัฐ มีบทบาทหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์
ต่อ สมาชิกสหกรณ์ การให้บริ การด้านการเงินทุกรู ปแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ตามหลักการสหกรณ์ และนอกจากการจัดสวัสดิการ และการบริ การต่าง ๆ แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ยงั จะต้องมี
หน้าที่สาคัญในการ ปลูกจิตสานึกด้านช่วยเหลือชุมชน สังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทะนุบารุ งพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็ นศาสนาประจาชาติ
การถวายเทียนพรรษาเป็ นประเพณี ต้ งั แต่สมัยโบราณ ประเพณี พุทธศาสนิกชนจะร่ วมกันนาเทียนพรรษาไป
ถวายวัดต่าง ๆ เป็ นแสงสว่างแก่พระภิกษุ สามเณร ที่จาพรรษา ได้ศึกษาพระธรรมวินยั ในยามค่าคืน ดังนั้นเพื่อเป็ น
การสื บสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา การมีกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ร่ วมกับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขสงขลา จากัด จึงกาหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัดขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสื บสานวัฒนธรรมประเพณี การถวายเทียนพรรษา
2.2 เพื่อทะนุบารุ งพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็ นศาสนาประจาชาติ
2.3 เพื่อให้สมาชิก และสหกรณ์มีกิจกรรมร่ วมด้านศาสนา
3.วันเดือนปี ทีจ่ ัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.
4.สถานทีจ่ ัดกิจกรรม
1) วัดสะบ้าย้อย
อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
2) สานักสงฆ์ครก
อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
3) วัดถ้ าตลอด
อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
4) วัดทุ่งไพล
อาเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
5) วัดสะท้อน
อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
6) วัดเขตตาราม(ทุ่งข่า) อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
7) วัดท่าประดู่
อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
8) วัดขวด
อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
9) วัดประจ่า
อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
5.กลุ่มเป้ าหมาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ จานวน 100 คน
6.การดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2561
รับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561
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กาหนดการ
โครงการสหกรณ์ ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ประจาปี 2561
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จากัด
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561

เวลา 06.30 น.
เวลา 08.00 – 08.30 น.
เวลา 09.00 – 09.30 น.
เวลา 09.45 – 11.00 น.
เวลา 11.10 – 12.30 น.
เวลา 13.00 – 13.30 น.
เวลา 13.45 - 14.20 น.
เวลา 14.30 – 15.00 น.
เวลา 13.30 - 14.00 น.
เวลา 15.30 – 16.00 น.
เวลา 17.00 – 18.00 น.

พร้อมกันที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จากัด
ออกเดินทางโดยรถบัส
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสะบ้าย้อย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ สานักสงฆ์ครก อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ าตลอด อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งไพล อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสะท้อน อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขตตาราม(ทุ่งข่า) อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่าประดู่ อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดขวด อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดประจ่า อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เดินทางกลับ

หมายเหตุ ค่าสมัครเข้าร่ วมโครงการท่านละ 250 บาท ( เดินทางโดยรถบัสที่สหกรณ์จดั เตรี ยม รวมค่าอาหารว่าง
ค่าอาหารเที่ยง เครื่ องสังฆทาน และเทียนพรรษา)
สหกรณ์ฯ จัดเตรี ยมเครื่ องสังฆทาน และเทียนพรรษาเพื่อถวายทั้ง 9 วัดแล้ว หากสมาชิกมีความประสงค์จะ
นามาร่ วมทาบุญเพิม่ เติม กรุ ณาแจ้งสหกรณ์ก่อนถึงกาหนดวันเดินทาง

เลขที่สมัคร 
วันที่ ..................................
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ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการสหกรณ์ ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ประจาปี 2561
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จากัด
ชื่อ-นามสกุล นาย/น.ส./นาง ........................................................................... เลขที่สมาชิก....................................
สังกัด ............................................................................. เบอร์ โทรศัพท์มือถือ ........................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้าร่ วมกิจกรรมถวายเทียน
 เข้าร่ วมโครงการถวายเทียนพรรษา 9 วัด ประสงค์จะโดยสารไปกับรถบัสที่สหกรณ์จดั
 ขึ้นรถที่สานักงานใหญ่สหกรณ์
 ขึ้นรถที่หน้าโรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ)
สาหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ได้รับการชาระค่าสมัครแล้ว เป็ นเงิน 250 บาท
 เงินสด
โอนธนาคารกรุ งไทย 901- 1 -17337-6
วันที่ .......................................................
ลงชื่อ ...............................................
(เจ้าหน้าที่การเงิน)

ลงชื่อสมาชิก ………………………
(........................................................)
ผูส้ มัครเข้าโครงการ
วันที่สมัคร........................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------กาหนดการโครงการสหกรณ์ ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ประจาปี 2561 เลขที่สมัคร 
สมัครวันที่.......................

วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561
เวลา
06.30 น.

รายการ
ออกเดินทางจากสหกรณ์โดยรถบัส

สถานที่

อาเภอ

สานักงานสหกรณ์

08.00 - 08.30 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 1

วัดสะบ้าย้อย

อาเภอสะบ้าย้อย

09.00 – 09.30 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 2

สานักสงฆ์ถ้ าครก

อาเภอสะบ้าย้อย

09.45 – 11.00 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 3

วัดถ้ าตลอด

อาเภอสะบ้าย้อย

11.10 – 12.30 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 4 และพักทานอาหารเที่ยง

วัดทุ่งไพล

อาเภอสะบ้าย้อย

13.00 – 13.30 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 5

วัดสะท้อน

อาเภอนาทวี

13.45 - 14.20 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 6

วัดเขตตาราม(ทุ่งข่า) อาเภอนาทวี

14.30 – 15.00 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 7

วัดท่าประดู่

อาเภอนาทวี

15.30 – 16.00 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 8

วัดขวด

อาเภอจะนะ

16.20 - 17.00 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 9

วัดประจ่า

อาเภอจะนะ

เวลาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ติดต่ อสอบถามเพิ่มเติม 074 – 300662- 3 ต่ อ 11 , 12 , 13
กรุณาชาระค่ าสมัครแล้ วไม่ สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วัน ก่ อนวันเดินทาง
(สหกรณ์ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ คืนค่ าสมัครในกรณี ที่สมาชิ กไม่ แจ้ งล่ วงหน้ า)

