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โครงการสหกรณ์ ถวายเทียนพรรษา วัด ประจําปี
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
.หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินทีอยูภ่ ายในหน่ วยงานของรัฐ มีบทบาทหน้าที ในการเอือประโยชน์
ต่อ สมาชิ กสหกรณ์ การให้บริ การด้านการเงินทุกรู ปแบบ เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็ นอยูท่ ีดีขึน
ตามหลักการสหกรณ์ และนอกจากการจัดสวัสดิการ และการบริ การต่าง ๆ แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ยงั จะต้องมี
หน้าทีสําคัญในการ ปลูกจิตสํานึกด้านช่วยเหลือชุมชน สังคม โดยเฉพาะอย่างยิงการทะนุบาํ รุ งพระพุทธศาสนา ซึ ง
เป็ นศาสนาประจําชาติ
การถวายเทียนพรรษาเป็ นประเพณี ตงแต่
ั สมัยโบราณ ประเพณี พุทธศาสนิกชนจะร่ วมกันนําเทียนพรรษาไป
ถวายวัดต่าง ๆ เป็ นแสงสว่างแก่พระภิกษุ สามเณร ทีจําพรรษา ได้ศึกษาพระธรรมวินยั ในยามคําคืน ดังนันเพือเป็ น
การสื บสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา การมีกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ร่ วมกับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสงขลา จํากัด จึงกําหนดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดขึน
.วัตถุประสงค์
. เพือสื บสานวัฒนธรรมประเพณี การถวายเทียนพรรษา
. เพือทะนุบาํ รุ งพระพุทธศาสนา ซึงเป็ นศาสนาประจําชาติ
. เพือให้สมาชิก และสหกรณ์มีกิจกรรมร่ วมด้านศาสนา
.วันเดือนปี ทีจัดกิจกรรม วันเสาร์ที กรกฎาคม
ตังแต่เวลา . – . น.
.สถานทีจัดกิจกรรม
1) วัดดีหลวงใน
อําเภอสิ งหนคร
จังหวัดสงขลา
2) วัดปะโอ
อําเภอสิ งหนคร
จังหวัดสงขลา
3) วัดประตูเขียน
อําเภอสิ งหนคร
จังหวัดสงขลา
4) วัดประดู่
อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
5) วัดเอก
อําเภอกระแสสิ นธุ์
จังหวัดสงขลา
6) วัดแหลมบ่อท่อ
อําเภอกระแสสิ นธุ์
จังหวัดสงขลา
7) วัดเกาะใหญ่
อําเภอกระแสสิ นธุ์
จังหวัดสงขลา
8) วัดอินทราวาส
อําเภอกระแสสิ นธุ์
จังหวัดสงขลา
9) วัดพะโค๊ะ
อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
5.กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมการสหกรณ์ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน คน
.การดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ วันที – 15 มิถุนายน
รับสมัครสมาชิกทีสนใจเข้าร่ วมโครงการ วันที – 30 มิถุนายน
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กําหนดการ
โครงการสหกรณ์ ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ประจําปี
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
วันเสาร์ ที กรกฎาคม

เวลา 06.30 น.
เวลา 08.00 – 08.30 น.
เวลา 09.00 – 09.30 น.
เวลา 09.45 – 10.00 น.
เวลา 10.30 – 11.00 น.
เวลา 11.30 – 12.00 น.
เวลา 12.30 - 13.00 น.
เวลา 13.30 – 14.00 น.
เวลา 14.30 - 15.00 น.
เวลา . – 16.00 น.
เวลา 17.00 – 18.00 น.

พร้อมกันทีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
ออกเดินทางโดยรถบัส
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดดีหลวงใน อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปะโอ อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดประตูเขียน อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดประดู่ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเอก อ.กระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา
-พักรับประทานอาหารกลางวัน
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเกาะใหญ่ อ.กระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดอินทราวาส อ.กระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพะโค๊ะ อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา
เดินทางกลับ

เลขทีสมัคร 
วันที ..................................
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ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการสหกรณ์ ถวายเทียนพรรษา วัด ประจําปี
วันเสาร์ ที กรกฎาคม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
ชือ-นามสกุล นาย/น.ส./นาง ........................................................................... เลขทีสมาชิก....................................
สังกัด ............................................................................. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ........................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้าร่ วมกิจกรรม
โครงการถวายเทียนพรรษา วัด ประสงค์จะโดยสารไปกับรถบัสทีสหกรณ์จดั โดย
 ขึนรถทีสํานักงานใหญ่สหกรณ์
 ขึนรถทีหน้าโรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ)
สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ได้รับการชําระค่าสมัครแล้ว เป็ นเงิน บาท
 เงินสด
โอนธนาคารกรุ งไทย (901- 1 -17337-6)
วันที .......................................................
ลงชือ ...............................................
(เจ้าหน้าทีการเงิน)

ลงชือ ………………………
(........................................................)
สมาชิกผูส้ มัครเข้าร่ วมโครงการ
วันทีสมัคร........................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------กําหนดการโครงการสหกรณ์ ถวายเทียนพรรษา วัด ประจําปี
เลขทีสมัคร 
สมัครวันที.......................

วันเสาร์ ที กรกฎาคม
เวลา
06.30 น.

รายการ
ออกเดินทางจากสหกรณ์โดยรถบัส

สถานที

อําเภอ

สํานักงานสหกรณ์

08.00 - 08.30 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที

วัดดีหลวงใน

อําเภอสิงหนคร

09.00 – 09.30 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที

วัดปะโอ

อําเภอสิงหนคร

09.45 – 11.00 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที

วัดประตูเขียน

อําเภอสิงหนคร

11.10 – 12.30 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที และพักทานอาหารเทียง

วัดประดู่

อําเภอสทิงพระ

13.00 – 13.30 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที

วัดวัดเอก

อําเภอกระแสสิ นธุ์

13.45 - 14.20 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที

วัดแหลมบ่อท่อ

อําเภอกระแสสิ นธุ์

14.30 – 15.00 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที

วัดเกาะใหญ่

อําเภอกระแสสิ นธุ์

15.30 – . น. ถวายเทียนพรรษา วัดที

วัดอินทราวาส

อําเภอกระแสสิ นธุ์

16.20 - 17.00 น. ถวายเทียนพรรษา วัดที

วัดพะโค๊ะ

อําเภอสทิงพระ

เวลาอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ติดต่ อสอบถามเพิมเติม

– 300662- 3 ต่ อ , ,

กรุ ณาชําระค่ าสมัครแล้วไม่ สามารถเข้ าร่ วมกิ จกรรมได้ กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า วัน ก่ อนวันเดินทาง
(สหกรณ์ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่ คืนค่ าสมัครในกรณี ทีสมาชิ กไม่ แจ้ งล่วงหน้ า)

