ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
เดือน
มกราคม

เทศกาล/ประเพณี
กิจกรรม
1 งานบวงสรวงดวงวิญญาณพระนเรศวร มีพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาหน้าศาล การออก
มหาราช
ร้านและการละเล่นมากมาย

ช่วงเวลาการจัดงาน
วันที่ 25 – 27 มกราคม
2560

สถานที่จัดงาน
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี

2.งานมะขามหวานประกายทอง ล่อง
โคมไฟ ไหว้หลวงพ่อทบ
3. เทศกาลดนตรี ตามรอยพ่อ
Sunflower @ Bankhok

มีพิธีบวงสรวงหลวงพ่อทบ การออกร้านและ
การละเล่นมากมาย อาทิ การรากระบี่กระบอง
มีการจัดซุ้มถ่ายรูปกับทุ่งดอกทานตะวัน มี
เทศกาลดนตรีให้ชม

ช่วงต้นเดือนมกราคมของ
ทุกปี
1 มกราคม 2560

วัดพระพุทธบาทชนแดน

จาหน่ายผลผลิตมะขามหวาน มีการประกวดสาว
งามมะขามหวาน และมีงานมหรสพรื่นเริง ตลอด
9 วัน 9 คืน
มีการแข่งขันรับประทานขนมจีน การประกวดจับ
ขนมจีน การแสดงพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านเสน่ห์ชาว
หล่มเก่า
พิธีร่วมราลึกวีรกรรมของเหล่านักรบผู้กล้า การ
วางพวงมาลาดอกไม้สด และพิธีสงฆ์
(องคมนตรีเป็นประธานในพิธี)
มีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ขบวนแห่ทาง
วัฒนธรรม การออกร้านสินค้า OTOP มีมหรสพ
รื่นเริงตลอดคืน
มีการทาเหล้าพื้นเมือง (เหล้าข้าวโพด) ของเผ่า
ประเพณีเต้นราฉลองปีใหม่ ประกอบพิณและ
แคนของชาวเผ่าลีซอ โดยทุกคนจะใส่ชุดประจา
ผ่าออกมากเต้นรา

ปลายเดือนมกราคมของ
ทุกปี

หน้าองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโคก อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์
หน้าศาลากลางจังหวัด
เพชรบูรณ์

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี

ต.หลุมเก่า อ.หล่มเก่า จ.
เพชรบูรณ์

กุมภาพันธ์ 1. มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
2. วัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้น
หล่มเก่า และเทศการอหารสะอาด
รสชาติอร่อย ครั้งที่ 19
3. ราลึกผู้เสียชีวิตที่เขาค้อ
4.บวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ
5.เทศกาลปีใหม่ชาวเผ่าลีซู

หน่วยงานหลักที่จัด
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
056-791388

ที่ว่าการอาเภอชนแดน
056-761230

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณอนุสรณ์สถานผู้
เสียสละเขาค้อ
วันขึ้น 3 ค่า เดือน 3 ของ
ทุกปี

บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ

วันตรุษจีนของทุกปี

บ้านเพชรดา อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์

อบต.บ้านโคก
056-752200
สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบูรณ์
056-721528
เทศบาลตาบลหล่มเก่า
056-709015-16

กองพลทหารม้าที่ 1
ค่ายพ่อขุนผาเมือง
056-719462
ที่ว่าการอาเภอศรีเทพ
056-799508

อบต.เขาค้อ
056-728068-9

เดือน
มีนาคม

เมษายน

เทศกาล/ประเพณี
กิจกรรม
1. งานครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อทบ มีการจัดงานราลึกวันมรณภาพหลวงพ่อทบ พระ
เกจิอาจารย์ชื่อดัง มีโรงทานยิ่งใหญ่ มีนักเล่น
พระเครื่องมาพอปะกัน มีถนนสายธรรมะ
2. เทศกาลพายเรือท่องป่า ตามหา
มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พายเรือ
แมงกะพรุนน้าจืด
ชมแมงกะพรุนน้าจืด ที่ก่งบางระจัน
1. งานประเพณีสงกรานต์จังหวัด
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ทาบุญตักบาตร
เพชรบูรณ์
ข้าวสาร อาหารแห้ง แห่ขบวนพุทธมหาธรรม
ราชา สรงน้าพร มีการจัดกิจกรรมเล่นน้าบนถนน
ถนนข้าวโพด และการประกวดซุ้มข้าวโพด
2. งานบวงสรวงศาลหลักเมืองนครบาล มีการชกมวยคาดเชือก การประกวดทาไก่ย่าง
เพชรบูรณ์ (บุ่งน้าเต้า)
ข้าวเบือ การแสดงของหน่วยงานต่างๆ การ
แข่งขัน เดิน- วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน และการ
แสดงมหรสพอื่นๆ
3. งานวันมะม่วงและของดีอาเภอหนอง มีการละเล่นมากมาย มีมหรสพรื่นเริง
ไผ่

ช่วงเวลาการจัดงาน
12-14 มีนาคมของทุกปี
ช่วงต้นเดือนมีนาคมพฤษภาคมของทุกปี
วันที่ 13 – 15 เมษายน
ของทุกปี

สถานที่จัดงาน
วัดช้างเผือก ต.วังชมพู
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานหลักที่จัด
อบต.วังชมภู

ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์
สี่แยกสะเดียง

อบต.หนองแม่นา

056-771333

081-0462166

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์
056-712866

ช่วงปลายเดือนเมษายน
ของทุกปี

ศาลหลักเมืองนครบาล

เดือนเมษายนของทุกปี

หน้าที่ว่าการอาเภอหนองไผ่

ที่ว่าการอาเภอหล่มสัก
056-701115

อบต.หนองไผ่และ
ชมรมผู้ปลูกมะม่วง
056-781741

พฤษภาคม

1. งานเทศกาลบุญบั้งไฟพุเตย
2. งานประเพณีบุญบั้งไฟวัดหนองแจง

มีขบวนแห่บั้งไฟ มีงานแสดงสินค้า OTOP และ
การแสดงดนตรีมหรสพ
มีการจัดประกวดราเซิ้งตกแต่งบั้งไฟสวยงาม บั้ง
ไฟจุดสูง แข่งขันตะกร้อ และการแสดงมหรสพ
ตอนกลางคืน

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
พฤษภาคมของทุกปี
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี

บริเวณสนามหน้าเทศบาล
ตาบลพุเตย
วัดหนองแจง อ.บึงสามพัน

เทศบาลตาบลพุเตย
056-797650

อบต.หนองแจง
056-718114

เดือน
กรกฎาคม

เทศกาล/ประเพณี
1. งานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา

กันยายน

1. งานประเพณีอุ้มพระดาน้า

ตุลาคม

1.เทศกาลท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อ
2. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน
3. ประเพณีการกินข้าวใหม่ม้ง

พฤศจิกายน 1. แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
2. ประเพณีการแข่งเรือภูเขาบ้านมาตุ
ลี
3.เยือนถิ่นพ่อขุน (ตามรอยพ่อขุนผา
เมือง)

กิจกรรม
มีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประกวดต้นเทียน
พรรษา ประกวดธิดาเทียน และมอบเทียน
พรรษาให้แก่วัดต่างๆ

ช่วงเวลาการจัดงาน
วันเข้าพรรษาของทุกปี

มีขบวนแห่ทั้งทางบกและขบวนแห่ทางน้าและ
การแสดง แสง สี เสียง เทศกาลอาหารอร่อย
ฯลฯ
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อ

จัดขึ้นตรงกับ วันแรม 15
ค่าเดือน 10 ของทุกปี

มีการประกวดเรือสวยงาม แข่งขันเรือยาว และ
การแห่เรือจากอาเภอต่างๆ
ชาวเผ่าม้งจะนาอาหารทั้งหมดไปเซ่นไหว้ผีบรรพ
บุรุษบอกเล่าประเพณีรับขวัญข้าวใหม่ มีการ
จาหน่ายข้าวใหม่และพืชผลการเกษตร
มีการแสดงรื่นเริง มีมหรสพ มีสินค้าขาย ร้านค้า
อาหาร ตลอดทั้งงาน
มีการแข่งเรือภูเขาและกีฬากลายชนิดบริเวณริม
แม่น้าเข็ก
มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อ ขุนผาเมือ ง มี
กิจกรรมการแสดงต่างๆมากมาย

สถานที่จัดงาน
ตลาดดงขุย อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานหลักที่จัด
เทศบาลตาบลท้ายดง
056-758137

เทศบาลตาบลดงขุย
056-769567

จัดขึ้นระหว่างเดือน ต.ค.พ.ย.ของทุกปี
วันออกพรรษาของทุกปี
ช่วงต้นเดือน ต.ค.-พ.ย.
ของทุกปี

พุทธอุทยานเพชรบุระ

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์
056-711007
บริเวณอ่างเก็บน้ารัตนัย
ที่ว่าการอาเภอเขาค้อ
056-728066
วัดทุ่งธงชัย อ.หล่มเก่า
ที่ว่าการอาเภอหล่มเก่า
056-709439
หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเผ่าม้ง อบต.เข็กน้อย
เข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ 056-925576

ช่วงต้นเดือน พ.ย.ของทุกปี บึงสามพัน
ช่วงกลางเดือน พ.ย.ของ
ทุกปี
วันลอยกระทงของทุกปี

บ้านมาตุลี ต.หนองแม่นา อ.
เขาค้อ
อนุสรณ์สถานบ้านเมืองราด
ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก

อบต.บึงสามพัน056731264
อบต.หนองแม่นา056924236
อบต.บ้านหวาย
056-702842 ต่อ 4

เดือน
ธันวาคม

เทศกาล/ประเพณี
กิจกรรม
1. งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุน มีขบวนแห่จากตาบลหมู่บ้านต่างๆ มีการ
ผาเมือง
ประกวดเส็งกลอง และประกวดโคมๆฟและ
สินค้าจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
2. เทศกาลไก่ย่างวิเชียรบุรีของดี
มีการแข่งขันกินไก่ย่าง การฝึกอบรม ถ่ายทอด
เพชรบูรณ์และมหกรรมอาหารอร่อย
ภูมิปัญญาการย่างไก่ และการออกร้านต่างๆ
3. ประเพณีปีใหม่ชาวเผ่าม้ง หมู่บ้าน มีการแข่งขันกีฬา การละเล่นของชาวเผ่า และ
วัฒนธรรมชาวเผ่าม้งเข็กน้อย
การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวเผ่าม้ง
4. งานประเพณีเผาข้าวหลามและ
มีกิจกรรมประกวดธิดา ข้าวหลาม จาหน่าย
มหกรรมของดีเมืองน้าหนาว
สินค้าอาเภอน้าหนาว มีมหรสพต่างๆ

ช่วงเวลาการจัดงาน
ช่วงเดือน ธ.ค.- ม.ค.ของ
ทุกปี

สถานที่จัดงาน
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
อ.หล่มสัก

หน่วยงานหลักที่จัด
ที่ว่าการอาเภอหล่มสัก
056-701115

ช่วงต้นเดือนธันวาคมของ
ทุกปี
วันที่ 29 ธ.ค. – 6 ม.ค.
2560

ศาลสมเด็จพระนเรศวร
อ.วิเชียรบุรี
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.
หล่มสัก

เทศบาลตาบลวิเชียร
บุรี 056-791388
อบต.เข็กน้อย
056-925576

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23
เดือนธันวาคมของทุกปี (หรือ
ช่วงปลายเดือน)

บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอน้า
หนาว

ที่ว่าการอาเภอน้าหนาว
056-779038-9

5. งานตะวันบานบนภูที่บึงสามพัน

ช่วงต้นเดือนธันวาคมของ
ทุกปี

ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน

อบต.สระแก้ว

จัดขึ้นในช่วงต้นเดือน
ธันวาคมของทุกปี

สี่แยกซับสมอทอด ต.ซับสมอ
ทอด

6. งานไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ซับสมอทอด
งานงิ้วประจาปี

มีการประกวดธิดาตะวันแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การ
ประกวดผลิตผลการเกษตรการแปรรูปเมล็ด
ทานตะวัน
มีขบวนแห่ยิ่งใหญ่ การแสดงเชิดสิงโต การ
ประกวดธิดางานงิ้ว การแสดงมหรสพมากมาย

7. งานร่มร่อน นานาชาติตาดหมอก

มีการแข่งขันร่มร่อน ชิงถ้วยรางวัล ผู้เข้าแข่งขันมี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมการแข่งขัน
25 ธันวาคม

8. คอนเสิร์ต Overcoat music
Festival

มีการแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าดารา นักร้องค่าย
ต่างๆมารวมกัน หลากหลายแนว และมีสถานที่
ให้สามารถถ่ายรูปสวยงามอีกด้วย

10 ธันวาคม 2560

056-810801-2
มูลนิธิสว่างบึงสามพัน
ธรรมสถาน
056- 732498
สมาคมการกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์
056 - 737093

ลานชมดาว อุทยานแห่งชาติ
ตาดหมอก ต.นาป่า อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์
สตาร์ไลท์ บาย จอลลี่ แลนด์, บริษัท media wrap
085-3335588
เขาค้อ

เดือน
ธันวาคม

เทศกาล/ประเพณี
9. งานมัลเบอรี่แอนซิล ไร่กานันจุล

กิจกรรม

ช่วงเวลาการจัดงาน

ทัวร์สวนมัลเบอรี่ รอดอุโมงค์เก็บผลมัลเบอรี่สดๆ 1 ธ.ค. 2559 – 31
ตื่นตาตื่นในกับมหัศจัรรย์แห่งไหม ชมนิทรรศการ มกราคม 2560
การเลี้ยงไหม แข่งขันประกวดวาดภาพ และการ
จัดสวนถาดแบบชิ้น ชมนิทรรศการวัฒนธรรม
ประเพณีแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์
เลือกซื้อชิมสินค้าแปรรูป สดจากไร่ ได้สุขภาพ
พบกับร้าน OTOP 5 ดาว ระดับจังหวัด

สถานที่จัดาน
ที่ร้านไร่กานันจุล สาขา 2 วัง
ชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานหลักที่จัด
งาน
ไร่กานันจุล
056-771555

