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ก าหนดการ 
งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

“สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ าพระธาตุยาคู  ประจ าปี ๒๕๖5 

ระหว่างวันที่ 13 - 17  พฤษภาคม ๒๕๖5 
ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

.................................................................... 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565  
 เวลา  15.00 น.  - พิธีอัญเชิญพระอุปคุต (โดยอ าเภอกมลาไสยและ อปท.๑๐ แห่ง) 
 เวลา  16.00 น. - ชมขบวนแห่พระอุปคุต ถวายพระอุปคุตประดิษฐานหน้าพระธาตุยาคู 

  

วันศุกร์ ที่ ๑3 พฤษภาคม  ๒๕๖5   
      เวลา ๐8.3๐ น. เป็นต้นไป - งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน   

ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

   - กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการท าธุง 
      - การจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ CCPOT และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

จากชุมชนคุณธรรม จาก ๒๐ จังหวัดในภาคอีสาน/ตลาดเฮือนอีสาน           
ย้อนยุค/ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ /ตลาดโบราณชุมชน 

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
และนิทรรศการชุมชนยลวิถี ภาคอีสาน 20 จังหวัด 

 - ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพ่ือสักการะพระธาตุยาคู 
  เวลา 09.09 น. - กิจกรรมยกอ้อ ยกครู (พิธีไหว้ครูหมอล า เวทีวิถีถ่ิน วิถีไทย) 
  เวลา 14.00 – 16.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่โดดเด่นของอ าเภอ (เวทีย่อย) 
  เวลา 14.00 – 16.30 น. - การแสดงศิลปินเวทีมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย 

      “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 
พิธีเปิด 
เวลา 16.30 น. - เจ้าหน้าที่จัดระเบียบการตั้งขบวนธุง และขบวนนางร า 
เวลา 17.15 น.  -  ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 

นายอ าเภอ ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ประตูทางเข้างานบริเวณ
โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง 

 เวลา 17.30 น. - นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี  
    เดินทางมาถึงซุ้มประตูทางเข้างานบริเวณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง 

พระธาตุยาคู ร่วมเดินขบวนธุง พานบายศรี เคลื่อนไปยังพระธาตุยาคู
(ระยะทาง 150 เมตร)  

   - ประธานในพิธี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ  ไปยังนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
/- ประธานเปิดกรวยดอกไม้... 
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  - ประธานประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
  - ประธานในพิธีร่วมขบวนธุง พานบายศรี เคลื่อนไปยังพระธาตุยาคู 
  - ประธานในพิธีเข้านั่งประจ าที่รับรอง 

- ขบวนธุงและขบวนบายศรีไปยังจุดที่ก าหนด      
- ร าบูชาพระธาตุยาคู จ านวน ๒,๒๙๐ คน 

 เวลา 18.00 น.                 - พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระธาตุยาค ู     
                                            และจุดธูปเทียน เครื่องบวงสรวง  

- ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล/ทหาร/
ต ารวจ/นายกเหล่ากาชาด ปักธูปที่เครื่องบวงสรวง 

- บัณฑิตพราหมณ์ท าพิธีบวงสรวง และพิธีถวายธุง  
- ประธานในพิธีปักธุงถวาย  
- ประธานในพิธี ไปยังแท่นเพ่ือรับฟังการกล่าวรายงาน 

  - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม) กล่าวต้อนรับ 
- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร) กล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE”  
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุยาคู ประจ าปี ๒๕๖5 
- ประธานในพิธีนั่งยังที่รับรอง 

  - ชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ชุด”ตุ้มโฮม ม่วนซื่น โฮแซว” 
- ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนงาน จ านวน ๗ ราย 
- ประธานในพิธีมอบของทีร่ะลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  และรับมอบของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  - บันทึกภาพ             
- ประธานในพิธี และผู้ร่วมงานเดินชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/นิทรรศการชุมชนยลวิถี ภาคอีสาน 
20 จังหวัด และเยี่ยมชมการสาธิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์       
ชุมชนไทย CCPOT จาก 20 จังหวัด และของดีเฮือนอีสานย้อนยุค 
และตลาดโบราณ 

  เวลา 19.00 น.         - การแสดงศิลปวัฒนธรรม “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 

วันเสาร์ ที่ ๑4 พฤษภาคม  ๒๕๖5   
        เวลา ๐8.3๐ น. เป็นต้นไป - งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน   

ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

   - กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการท าธุง 
 

/- การจัดแสดง... 
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       - การจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ CCPOT และผลิตภัณฑ์ทาง  
     วัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม จาก ๒๐ จังหวัดในภาคอีสาน/ตลาด 
     เฮือนอีสานย้อนยุค/ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ /ตลาดโบราณ 

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 
นิทรรศการชุมชนยลวิถี ภาคอีสาน 20 จังหวัด 

  - ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพ่ือสักการะพระธาตุยาคู 
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป - กิจกรรมประกวดธุง 
เวลา 14.00 – 15.30 น. - การแสดงศิลปินเวทีมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย 

      “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 
เวลา 14.00 น. - ชุมชนบ้านเสมา แห่บั้งไฟรอบหมู่บ้านจุดเริ่มต้นจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม 

- กิจกรรมการจัดเสวนาวิชาการ “ฟ้าแดดสงยาง  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
     อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” (ส านักศิลปกรที่ ๙ อุบลราชธานี) 

  เวลา 15.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เวทีตลาดเฮือนอีสานย้อนยุค) 
 เวลา 1๖.๓0 น. - การร าบูชาพระธาตุยาคู 
 เวลา 1๗.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรม “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 

- การแสดงนาฏมวยไทย 
           เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป              - การแสดงแบบผ้าไหม ผ้าพ้ืนเมือง จากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 วันอาทิตย์ ที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕๖5   
 เวลา 06.30 น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน  
  ณ บริเวณพระธาตุยาคู 
  - พระสงฆ์จ านวน 70 รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
 เวลา 07.30 น. - ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล  ใจกริ่ม) 
                                                        เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - ศาสนพิธีกรน ากล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย/อาราธนาศีลห้า 
  - ประธานสงฆ์ให้ศีล 
  - ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีรับศีล 
  - ศาสนพิธีกร น ากล่าวค าถวายอาหารบิณฑบาต 
  - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา 
  - พระสงฆ์อนุโมทนา 
  - ประธานในพิธีกรวดน้ ารับพร 

 - ประธานในพิธีพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าประจ าที่โต๊ะรับรอง            
  เพ่ือเตรียมท าบุญตักบาตร 

  - ประธานสงฆ์ น าคณะสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตตามเส้นทางที่ก าหนด 
 เวลา 08.3๐ น. - งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน   

ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

  - กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการท าธุง 
 

/- การจัดแสดง... 
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- การจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ CCPOT และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

จากชุมชนคุณธรรม จาก ๒๐ จังหวัดในภาคอีสาน/ตลาดเฮือนอีสาน
ย้อนยุค/ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์/ตลาดโบราณ 

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
และนิทรรศการชุมชนยลวิถี ภาคอีสาน 20 จังหวัด 

  - ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพ่ือสักการะพระธาตุยาคู 
 เวลา 09.00 น. - ขบวนบั้งไฟ ร ากลองยาวของชาวบ้านแห่รอบพระธาตุยาคู           

(โดยชุมชนต าบลหนองแปน) 
  - จุดบั้งไฟเสี่ยงทาย (โดยชุมชนต าบลหนองแปน) 
 เวลา 10.00 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
            เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
 พิธีสรงน้ าพระธาตุยาคู 

 เวลา 13.3๐ น. - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ นายอ าเภอทุกอ าเภอ   
   ภาคเอกชน มูลนิธิสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน 
   ทั่วไปพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุยาคู   

   - ตั้งขบวนสักการะหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระธาตุยาคู 
           เวลา 14.30 น. - ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม) 
     เดินทางมาถึง               

    เวลา 14.3๙ น. - รถอัญเชิญน้ าสรงพระราชทานถึงยังบริเวณทางเข้า 
   - ประธานในพิธี อัญเชิญน้ าสรงพระราชทานเข้าสู่ขบวน 

- เคลื่อนขบวนแห่น้ าสรงพระราชทาน พร้อมขบวนเครื่องสักการะ  
 ตามเส้นทางที่ก าหนดไปยังบริเวณลานพระธาตุยาคู  

  - ประธานในพิธีอัญเชิญน้ าสรงพระราชทานขึ้นยังบุษบกที่จัดเตรียมไว้ 
 - บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
 - ประธานในพิธีกลับมายังที่นั่งรับรอง 

  - ขบวนเครื่องสักการะจากทุกอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                        ในเขตอ าเภอกมลาไสย จ านวน 18 ขบวน เข้าประจ ายังจุดที่ก าหนด 

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาองค์พระธาตุยาคู และถวาย        
เครื่องสักการะ บริเวณด้านหน้าพระธาตุยาคู 

- ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

 - ประธานในพิธีประจ าที่นั่ง  
  - ขบวนนางร า จ านวน 2,290 คน เคลื่อนเข้าสู่บริเวณลานพิธี 

- ร าบูชาพระธาตุยาคู ชุดฟ้อนกัลยาบูชาธุง สืบสานต านาน         
พระธาตุยาคู จ านวน 2,290 คน     

- บัญฑิตพราหมณ์น ากล่าวค าบูชาและค าถวาย น้ าสรงพระธาตุยาค ู
 - วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านหมายรับสั่ง 

/- ประธาน... 
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  - ประธานในพิธีอัญเชิญน้ าสรงพระราชทานลงจากบุษบก  
    (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
  - ประธานในพิธีถวายน้ าสรงพระราชทานพระธาตุยาคู  

- ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ น าคณะฯ แห่ผ้าห่มพระธาตุยาคู 
เวียนรอบองค์พระธาตุยาคู ๓ รอบ แล้วน าผ้าห่มองค์พระธาตุยาค ู

            - พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ าพระธาตุยาค ู 
              และเวียนเทียนรอบพระธาตุยาค ู

          เวลา 14.00 น.                   - การแสดงศิลปินเวทีมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย 
  “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 

เวลา 15.00  น.                  - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่โดดเด่นของอ าเภอ(เวทีย่อย) 
เวลา 17.00  น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรม “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 

      เวลา  17.30 น. - ประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณพระธาตุยาคู 
      เวลา  18.00 น. - พระสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (10 รูป) 
      เวลา  18.20 น. - ประธานสงฆ์ (เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
      เวลา  18.30 น. - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  - ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล 
  - ประธานสงฆ์ให้ศีล 
  - ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานรับศีล 
  - ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร 
  - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
  - ประธานสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันส าคัญทาง     
                                               พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 
  - นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา (10 นาที) 

 - ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
  - พระสงฆ์อนุโมทนา 
  - ประธานในพิธีกรวดน้ า รับพร 

                - ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีจุดผางประทีป         
   จ านวน ๖๐๐ ดวง 

  - พระสงฆ์น าคณะพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู 
  - เสร็จพิธี  

 เวลา 19.00 น. - การแสดงโขน โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ (เวทีกลาง)  

วันจันทร์ ที่ ๑6 พฤษภาคม  ๒๕๖5  
   เวลา ๐8.3๐ น. เป็นต้นไป - งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน   

ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

  - กิจกรรมทะเลธุง / สาธิตการท าธุง 
- การจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ CCPOT และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม    

จากชุมชนคุณธรรม จาก ๒๐ จังหวัดในภาคอีสาน / ตลาดเฮือนอีสานย้อนยุค 
/ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์/ ตลาดโบราณ 

    /นิทรรศการ... 
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- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
และนิทรรศการชุมชนยลวิถี ภาคอีสาน 20 จังหวัด 

  - ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพ่ือสักการะพระธาตุยาคู 
          เวลา 14.00 น.                    - การแสดงศิลปินเวทีมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย 
    “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 

เวลา 15.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่โดดเด่นของอ าเภอ (เวทีย่อย) 
เวลา 17.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรม “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 
  - การร าบูชาพระธาตุยาคู 

   - การแสดง แสง สี เสียง รอบสื่อมวลชน (เวทีกลาง) 
  - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (เวทีงานมหกรรมวัฒนธรรม

แห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทยฯ) 

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม  ๒๕๖5  

    เวลา ๐8.3๐ น. เป็นต้นไป - งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน   
ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

  - กิจกรรมทะเลธุง /สาธิตการท าธุง 
      - การจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ CCPOT และผลิตภัณฑ์ทาง  
     วัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม จาก ๒๐ จังหวัดในภาคอีสาน/ตลาด 
     เฮือนอีสานย้อนยุค /ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์/ตลาดโบราณ 

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 
นิทรรศการชุมชนยลวิถี ภาคอีสาน 20 จังหวัด 

  - ประชาชน/นักท่องเที่ยวร่วมบูชาธุงเพ่ือสักการะพระธาตุยาคู 
          เวลา 14.00 น.                    - การแสดงศิลปินเวทีมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย 
      “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 
 เวลา 15.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่โดดเด่นของอ าเภอ (เวทีย่อย) 
 เวลา 17.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรม “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 
  - การร าบูชาพระธาตุยาคู 
   - การแสดงศิลปวัฒนธรรม (เวทีย่อย) 

   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (เวทีงานมหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทยฯ) 

    เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป - การแสดง แสง สี เสียง (เวทีกลาง)  
 

 
หมายเหตุ  ๑. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   2. การแต่งกาย 

  2.1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565  
       - ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งกายด้วยเสื้ออัตลักษณ์เมืองฟ้าแดดสงยาง    
          นุ่งโจงกระเบน 
  -  หัวหน้าส่วนราชการ แต่งกายด้วยเสื้ออัตลักษณ์ หรือเสื้อพ้ืนเมือง โทนสีส้ม,สีเหลือง  
           ชายนุ่งโสร่ง  หญิงนุ่งผ้าซิ่นผู้ไทกาฬสินธุ์ พร้อมสไบ 
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  - นายอ าเภอ ชุดพ้ืนเมืองอัตลักษณ์ของอ าเภอนุ่งโจงกระเบน   
         - หัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ ผู้หามเสลี่ยงพานบายศรี เสื้อชุดพื้นเมืองอัตลักษณ์อ าเภอ  
           และนุ่งโสร่ง 

  2.2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 พิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู (ช่วงบ่าย) 
 - ประธานในพิธี แต่งชุดปกติขาว ข้าราชการที่ร่วมอัญเชิญน้ าสรงพระราชทานแต่งกาย 
                         ชุดผ้าไทย โทนสีขาว (ชายสวนกางเกง หรือโสร่ง หญิง นุ่งผ้าซิ่นผูไทยกาฬสินธุ์ พร้อมไสบ) 
  - ประชาชน แต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน สุภาพบุรุษสวมโสร่ง เสื้อโทนสีขาว สุภาพสตรี              
     นุ่งผ้าซิ่น ห่มสไบ เสื้อพ้ืนเมืองสีขาว หรือชุดพ้ืนถิ่นโทนสีขาว 
 2.3 วัน/เวลา นอกจากข้างต้น แต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน หรือชุดสุภาพ 
 
             3. มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมแสดงต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เข็ม 
 3.2 หากยังไม่ได้รับวัคซีนตาม ข้อ ๓.๑ จะต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นลบไม่น้อยกว่า ๗๒ ชม. 
 3.3 ขณะอยู่ร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 4. ผู้ประสานงาน   
 3.1 นายเอกรินทร์ ชูวิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร 081-874-0292 
  3.4 นางกรรณิการ์ อนันตภักดิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ โทร 081-874-8017 
 3.5 นางจิราวรรณ ตรีเนตร     นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ โทร 085-682-3587 


