ขอเชิญชวนร่วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคี
เพือ่ จัดหาทุนทรัพย์จดั ซื้ อครุภณ
ั ฑ์การแพทย์สาหรับอาคารผูป้ ่ วยในหลังใหม่ ถวายเป็ นพระกุศล
เนือ่ งในวโรกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี
ทอดถวาย วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลห้วยเม็ก อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์
   

   

ด้ วยโรงพยาบาลห้ วยเม็ก อาเภอห้ วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ รับงบประมาณในการก่อสร้ างอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่
ขนาด ๓๐ เตียง จานวน ๑ หลัง ก่อสร้ างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิ ดให้ บริการผู้ป่วยได้ เนื่องจากยังขาด
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ท่สี าคัญและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ส่งิ อานวยความสะดวกสาหรับให้ บริการผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งยังขาดสถานที่
สาหรับการดูแลรักษาพระสงฆ์ สามเณร อย่างเป็ นสัดส่วน
จึงขอเรีย นเชิญท่ านบริ จาคทรัพย์ ตามกาลั งศรั ทธา เพื่ อสมทบทุ นทรัพย์ ในการจั ดซื้ อครุภัณ ฑ์ทางการแพทย์ อุป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ส่งิ อานวยความสะดวกสาหรับให้ บริการผู้ป่วย ญาติ และปรับปรุงสถานที่สาหรับการดูแลรักษาพระสงฆ์ สามเณร ทั้งนี้
เพื่อถวายเป็ นพระกุศลเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่
๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอขอบพระคุณในบุญกุศลเจตนาดีของท่าน ขออาราธนาอานาจสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ท้งั หลายที่ท่านเคารพนับถือ และ
อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญด้ วย อายุ วรรณะ สุข พละ
และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ
กาหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ( แรม ๑๔ คา่ เดือน ๑๐ )
เวลา ๐๙.๐๐ น. รับกองผ้ าป่ าทุกสายบุญ ณ กองอานวยการโรงพยาบาลห้ วยเม็ก
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธรี บั ประทานอาหาร ณ โรงทานโรงพยาบาลห้ วยเม็ก
เวลา ๑๓.๐๐ น. - เจ้ าภาพบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ และผู้มจี ิตศรัทธารายใหญ่มอบเงินบริจาคให้ ผ้ อู านวยการ
โรงพยาบาลห้ วยเม็ก และรับของที่ระลึกจากประธานฝ่ ายสงฆ์
- ผู้มจี ิตศรัทธามอบเงินบริจาคให้ ผ้ อู านวยการโรงพยาบาลห้ วยเม็ก
เวลา ๑๕.๐๙ น. - ประกอบพิธที อดถวายผ้ าป่ าสามัคคี
- ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- พระเทพสารเมธี เจ้ าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ประธานฝ่ ายสงฆ์ กล่าว สัมโมทนียกถา
- พระสงฆ์ให้ พร เสร็จพิธี
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ ์ (ธ) วัดประชานิยม ประธาน
พระญาณรักขิต (หลวงพ่อแผน)
รองเจ้ าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) วัดโสภณพัฒนาราม(วัดภูปูนในฝัน)
พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่ เมือง พลวฑฺโฒ) เจ้ าอาวาสวัดป่ ามัชฌิมาวาส (ธ) (วัดดงเมือง)
พระครูปัญญาวราวุฒิ
เจ้ าคณะอาเภอเมือง (ธ)
วัดดอนประชาอุทศิ
พระมหามีชัย กิจจสาโร
เจ้ าคณะอาเภอห้ วยเม็ก
วัดธรรมพิทกั ษ์
พระครูสธุ วี รสาร
เจ้ าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธ) วัดบ้ านหนองสวง
พระครูสทิ ธิวราคม
เจ้ าคณะอาเภอสหัสขันธ์ (ธ)
วัดเวฬุวรรณ
พระครูธรรมวรโสภิต
เจ้ าคณะตาบลห้ วยเม็ก (ธ)
วัดป่ าอนุสรณ์
พระครูโสภณธรรมอุดม
เจ้ าคณะตาบลคาใหญ่ (ธ)
วัดโพธิ์พุทธคุณ
พระครูมงคลญาณสุนทร
เจ้ าคณะตาบลยางตลาด (ธ)
วัดขวัญเมือง
พระอาจารย์เมธนันท์ สุเมโธ
เจ้ าอาวาสวัดหนองชาด
วัดหนองชาด

ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผูว้ ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์ ประธาน
นายอุดม สมรส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์พิสทิ ธิ์ เอื้อวงศ์กูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายยงยุทธ หล่อตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สส.บุญรื่น ศรีธเรศ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๑
สส.วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๒
สส.คมเดช ไชยศิวามงคล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๓
สส.พีระเพชร ศิริกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๔
สส.นิพนธ์ ศรีธเรศ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๕
สส.ประเสริฐ บุญเรือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต ๖
ดร.วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ ง
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ดร.อดิศร ตั้งรุ่งเรืองอยู่
คุณวันเพ็ญ เศรษฐรักษา
นายอรรถพงษ์ โนนทนวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาเภอห้ วยเม็ก เขต ๑
นายบุญช่วย น้ อยเสนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อาเภอห้ วยเม็ก เขต ๒
คณะกรรมการดาเนินงาน
นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอาเภอห้วยเม็ก ประธาน
พ.ต.อ.สุกฤษณ์ ข้ อร่วมคิด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้ วยเม็ก
รองประธาน
นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้ วยเม็ก
รองประธาน
ดร.บวร เทศารินทร์
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ รองประธาน
พ.ต.ท.วิสทุ ธิ์ ภูจีระ
รองผู้กากับฯ(ป.) สภ.ห้ วยเม็ก
พ.ต.ท.พงษ์ศกั ดิ์ ยุทธศรี
รองผู้กากับฯ(สส.) สภ.ห้ วยเม็ก
นายสมพงษ์ ภูผวิ ฟ้ า
สาธารณสุขอาเภอห้ วยเม็ก
นายธารง สุจิตตกุล
ปลัดอาเภอหัวหน้ าฝ่ ายบริหารการปกครอง
นายวิรัตน์ แดนสีแก้ ว
วัฒนธรรมอาเภอห้ วยเม็ก
นายนรินทร์ เกล้ าจะโป๊ ะ
พัฒนาการอาเภอห้ วยเม็ก
นายไชยสิทธิ์ แก้ วเหล่ายูง
สรรพากรอาเภอ
นายปัญญา พาจันทร์คู
ปศุวัตว์อาเภอห้ วยเม็ก
นายฉลอง โพธิสารณ์
เกษตรอาเภอห้ วยเม็ก
นายสดใส นันจินดา
ที่ดินอาเภอห้ วยเม็ก
นายโอสา ตีกา
ผู้จัดการ ธกส. ห้ วยเม็ก
นางสุรีรัตน์ สิงห์จินดา ผู้อานวยการศูนย์บริการการศึกษานอกระบบฯ อ.ห้ วยเม็ก
นางพวงทอง ภูสดศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนห้ วยเม็กวิทยาคม
นายพูนศักดิ์ เสนฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้ าวิทยาคม
นายวีระศักดิ์ กุลชนะรงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนคาเจริญวิทยาคม
นายปณกุล ศรีปรัชญาวรกุล ผู้อานวยการโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
ร.อ.ภูติ แทบพล
รักษาการสัสดีอาเภอห้ วยเม็ก
นายภาณุ คชะเทศ
ท้องถิ่นอาเภอห้ วยเม็ก
นายจักรินทร์ อินทวัน
หัวหน้ าไปรษณีย์ห้วยเม็ก
นายวิบูลย์ ภูกนั ดาร
ผู้จัดการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคสาขาห้ วยเม็ก นายหนูกนั ภูครองเพชร
ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอห้ วยเม็ก
นางรัชนี เสนฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาลตาบลห้ วยเม็ก
นายอเนก อุทยั กลม
นายกเทศมนตรีตาบลห้ วยเม็ก
นายประดิษฐ์ สุบุตรดี
นายกเทศมนตรีตาบลคาใหญ่
นายพิบูลย์ คาแหงพล
นายกเทศมนตรีตาบลคาเหมือดแก้ว
นายพรชัย นาชัยสินธุ์
นายกเทศมนตรีตาบลท่าลาดดงยาง
นายอาทิตย์ ภูเด่นผา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดโดน
นายบุญทัน บุระพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรายทอง นายกองค์การส่วนบริหารส่วนตาบลหัวหิน
นายกองค์การส่วนบริหารส่วนตาบลคาใหญ่
นายกองค์การส่วนบริหารส่วนตาบลพิมูล
นายกองค์การส่วนบริหารส่วนตาบลบึงนาเรียง
นายกองค์การส่วนบริหารส่วนตาบลโนนสะอาด
นายทวีวงษ์ พันธุละ
ปลัดเทศบาลตาบลห้ วยเม็ก
นายนิเทศ สุขสมบูรณ์
รักษาการปลัดเทศบาลตาบลคาใหญ่
นางภัทริกา ต่างใจเย็น
รองปลัดเทศบาลตาบลห้ วยเม็ก
นายคาพันธ์ ภูลายยาว
ครูชานาญการพิเศษ
นพ.สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ
นพ.ภัทรักษ์ ลาภบุญเรือง
พญ.จุฑารัตน์ พิมพะนิตย์ ทพญ.กัญญวัลย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์ ภก.วิชัย อ่อนสะอาด
คุณตระกูล จุฬวุ รรณ
คุณพิสมัย ลุนพรหม
คุณสมศักดิ์ แหลมครบุรี
คุณกลมลี แสนบุดดา
คุณทัศนีย์ ภูนาฤทธิ์
คุณเดือนเพ็ญ ภูแพง
คุณกาญจนา เทียบปัด

   

   

