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ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 
 

ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 

1. กิจกรรมเดือนมกราคม (January) 
1.1 กิจกรรมประดับตกแต่งสถานที่

เทศกาลวันครสิมาศต์และ 
วันปีใหม ่

ส่วนกิจการพิเศษและ
มวลชนสัมพันธ์  
ฝ่ายอํานวยการ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

จัดซุ้มไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก บริเวณ
สนามหญ้าเทียม ประตู 2 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

15 ธันวาคม 2559 – 
15 มกราคม 2560 

นายสมศักดิ์  ภักดีรักษ์ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 
โทร. 076-351055 

1.2 งานแสดงเรือนานาชาติ Phuket 
International Boat Show 
(PIMEX) 

www.phuketboatsho
w.com 

งานแสดงเรือนานาชาติภูเก็ต เป็นงานแสดงเรือบนผืน
น้ําที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจะได้พบกับเรือรุ่นใหม่จาก
หลายแบรนด์ชั้นนําทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ทางด้านเรือ ไลฟ์
สไตล์ ณ Royal Phuket Marina 

5 - 8 มกราคม 2560 www.phuketboatshow.com 

1.3 Sail Thailand Rally 2017 
 

Sevenstar Yacht 
Transport Asia 
Phuket  
 

การล่องเรือยอร์ช ของชมรมเรือยอร์ชไปตามเส้นทาง 
ลังกาวี – ภูเก็ต โดยใช้เวลากว่า 10 วัน ระยะทางกว่า 
200 ไมล์ทะเล ณ  Phuket Yacht Haven 

10 - 24 มกราคม 
2560 

Sevenstar Yacht Transport 
AsiaPhuket  
อีเมล: marieke@sevenstar-
asia.com โทร. 086-2744238  
Yacht Haven  
โทร. 076-397908-10    
www.pyhmarina.com 
 

1.4 “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดี
ชาวภูเก็ต (PHUKET LOCAL 
FOOD FESTIVAL) ครั้งที่ 9” 

อบจ.ภูเก็ต การพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 
โดยนําวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมาเป็นสื่อใน
การนําเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่
นักท่องเที่ยวในการเข้ามาเยือนเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ 
การแสดงดนตรี พร้อมกิจกรรมการละเล่นของนักเรียน
ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต สาธิตการปรุงอาหาร แกะสลัก
น้ําแข็ง ออกร้านจําหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
ณ สะพานหิน 
 

20 – 24 มกราคม 
2560 

อบจ. ภูเก็ต โทร 076-211877 , 
076-354204 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
1.5 กิจกรรมประดับตกแต่งเทศกาล

ตรุษจีน 
ส่วนกิจการพิเศษและ
มวลชนสัมพันธ์ 
ฝ่ายอํานวยการ  
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ให้การต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมแจกของที่
ระลึกเป็นถุงส้มมงคล และจัดซุ้มไว้ให้นักท่องเที่ยวได้
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

- จดัซุม้ตั้งแต่ 23-31 
มกราคม 2560 
- จัดกิจกรรมต้อนรับ
พร้อมแจกถุงสม้มงคล 
วันที่ 29 มกราคม 
2560 

นายสมศักดิ์  ภักดีรักษ์ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 
โทร. 076-351055 

1.6 งานประจําปีวัดไชยธาราราม 
(วัดฉลอง) 

สํานักงานพระพุทธ- 
ศาสนาจังหวัดภูเก็ต 

งานประจําปีของจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นในทุกๆปี มีการ
ออกบูทจัดแสดง และจําหน่ายสินค้าโอท๊อป และอาหาร
พื้นเมืองต่างๆ จากทั่วประเทศ ณ วัดไชยธาราราม 
(วัดฉลอง) กิจกรรมประกอบด้วย พิธีพุทธาภิเษกวัตถุ
มงคลมหรสพ ร้านจําหน่ายสินค้า 

27 มกราคม 2560 –  
2 กุมภาพันธ์ 2560 

วัดไชยธารารามต.ฉลอง อ.เมือง
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต  
โทร.076-381226 

1.7 Phuket Night Run ครั้งที่ 3 www.phuketnightrun
.com 

การแข่งขันวิ่งมาราธอนช่วงกลางคืนงานแรกในจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อชื่นชมความงดงามของบริเวณเมืองเก่าภูเก็ต 

28 มกราคม 2560 www.phuketnightrun.com 

1.8 Thanyapura Classic Cycling 
Race 
 

ธัญญะปุระ ภูเก็ต การแข่งขันปั่นจักรยานบนเส้นทางเรียบสลับเนินจาก
ภูเก็ตสู่พังงา สัมผัสความงามของสะพานสารสิน แบ่ง
การแข่งขันออกเป็น 106 กม. และ 45 กม.  
ณ ธัญญะปุระ ภูเก็ต 

29 มกราคม2560 www.thanyapura.com/event 
โทร. 076-3360 
 

2. กิจกรรมเดอืนกุมภาพนัธ ์(February) 
2.1 เทศกาลตรุษจนีย้อนอดีตเมือง

ภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต เทศกาลที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตและประชาชนชาว

ภูเก็ตจะร่วมใจกันจัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ตขึ้น เพื่อ
เป็นการกระตุ้นจิตสํานึกในการอนุรักษ์อาคารเก่า และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง อันจะเป็นมิติใหม่แห่ง
การท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต
ในอนาคตขบวนแห่วัฒนธรรมพิธีเปิดงาน ชมนิทรรศการ

2-4 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลนครภูเก็ต  
โทร. 076-212196 , 
076-213551 
www.phuketcity.go.th 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
ท้องถิ่น สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกส การแสดงละเล่น
พื้นบ้าน ล่องเรือกอจ๊าน การออกร้านจําหน่ายอาหาร
พื้นเมืองและขนมโบราณ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษามหาราชินี, ถนนถลาง, ถนนพังงา 

2.2 OTOP Lovely Phuket  
ตํานานรักสารสิน 

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต    

การจดทะเบียนรักอมตะของคู่ รักที่สมัครเข้าร่วม
กิจกรรม “สร้างตํานานรักอมตะสารสิน (Love Story 
@Sarasin) การจัดซุ้มวันแห่งความรัก การจัดแสดง
แฟชั่นโชว์ การแสดงวิถีชาวเลภูเก็ต ซึ่งเป็นชาวเลชุมชน
แหลมหลา ชุมชนชาวเลหินลูกเดียว หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การจัดนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยว
โดยชุมชุน การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP และ
การจัดแสดง ชม ชิมอาหารจากแมงกะพรุน     
ณ บริเวณสะพานสารสิน อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

14 กุมภาพันธ์ 2560 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ภูเก็ต  
โทรศัพท์  076-211584 

2.3 การแข่งขัน Bay Regatta www.bayregatta.com การแข่งขันที่เริ่มต้นจากจังหวัดภูเก็ตและล่องเรือไปใน
ทะเลอันดามัน ไปยังจังหวัดพังงาและกระบี่ ท่ามกลาง
บรรยากาศที่สวยงาม สําหรับมหกรรมการแข่งขันเรือใบ
นานาชาติ เดอะเบย์รีกัตต้า ในเส้นทาง ภูเก็ต-พังงา-
กระบี่ พร้อมกับกองทัพนักแล่นเรือใบที่ให้ความสนใจ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจํานวนมากจากทั่วทุกมุมโลก 
รวบรวมนักแข่งจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจํานวนของเรือ และนักแล่นเรือใบ
จากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และรัสเซีย ซึ่งมี
จํานวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา จํานวนที่เพิ่มมากขึ้นของ
บรรดานักแล่นเรือใบจากภูมิภาคต่างๆ แสดงให้เห็นถึง
การยอมรับในระดับสากลที่มีต่อมหกรรมการแข่งขัน
เรือใบนานาชาติ 

15 - 17 กุมภาพันธ์ 
2560 

www.bayregatta.com 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
2.4 สิริโรจน์  Run for Health Run 

for Charity มินิมาราธอน  
ครั้งที่ 5 

โรงพยาบาลสิริโรจน์  การแข่งขันมินิมาราธอน Run for health Run for 
charity ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยรายได้ส่วนหนึ่ง
จากการจัดงานจะทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุน
กิจการของหน่วยเฉพาะกิจสิรินธร ณ โรงพยาบาลสิริ
โรจน์ 

19 กุมภาพันธ์ 2560 www.phuketinternational 
hospital. com หรือ 
www.facebook.com /รพ.สิริ
โรจน์  
รพ.สิริโรจน์ ภูเก็ต  
โทร.076-361888   

2.5 ถีบหรอย กินของ แลในทู ถวาย
อาลัยให้พ่อ 

เทศบาลเมืองกะทู้  
 

กิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว 
ในย่านชุมชนเมืองเก่ากะทู้ 

24 - 26 กุมภาพันธ์ 
2560 

เทศบาลเมืองกะทู้  
โทร. 076-321500  
www.kathucity.go.th 

2.6 โครงการมหกรรมอาหาร
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาล
เมืองกะทู้ 

หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกะทู้ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 
2560 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
เทศบาลเมืองกะทู้ 
โทร. 076-323856 

2.7 Tour De Andaman 
(Touring) 

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต 

โครงการแข่งขันจักรยานทางไกล  
(ภูเก็ต / พังงา / กระบี่ / สตูล / ตรัง) 
 

27 - 28 กุมภาพันธ์ 
2560          

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  
โทร. 076-217054 

3. กิจกรรมเดือนมีนาคม (March) 
3.1 Tour De Andaman 

(Racing) 
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต 

โครงการแข่งขันจักรยานทางไกล  
(ภูเก็ต / พังงา / กระบี่ / สตูล / ตรัง) 

1 - 3 มีนาคม 2560  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  
โทร. 076-217054 

3.2 เทศกาลอาหารและดนตรีลากูน่า
ภูเก็ตฟู้ดแอนด์มิวสิคเฟสติวัล 
ครั้งที่ 1 ประจาํปี 2560 

ลากูน่าภูเก็ต  เพื่อตอกย้ําสถานะของจังหวัดภูเก็ตที่ ไ ด้รับเกียรติ
คัดเลือกให้ เ ป็น “เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ด้าน
อาหาร” โดยยูเนสโก งานเทศกาลอาหารและดนตรี  
"ลากูน่าภูเ ก็ตฟู้ดแอนด์มิวสิคเฟสติวัล "   ครั้ งที่ 1 
ประจําปี 2560 กําหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม – 
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ณ รีสอร์ทครบวงจร

3-5 มีนาคม 2560 www.lagunaphuket.com/foo
dandmusicfestival 
ticket@lagunaphuket.com 
โทร. 076-362300 ต่อ 1404 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
ลากูน่าภูเก็ต หาดบางเทา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดตัวงานกิจกรรมประจําปีงานใหม่ใน
โอกาสที่ลากูน่าภูเก็ตมีอายุครบ 30 ปี ในปี 2560 ด้วย 

3.3 “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดี
ชาวภูเก็ต” Phuket Food 
Festival 2017” 

เทศบาลนครภูเก็ต งานเดียวที่รวบรวมความอร่อยไว้มากกว่า 100 ร้านค้า 
ร้านเด็ดในตํานาน ร้านดัยุคบุกเบิกประจําภูเก็ต ร้านรส
เลิศเลื่องชื่อ พร้อมเสริฟความสุขให้คุณอย่างจุใจ 

3-9 มีนาคม 2560 เทศบาลนครภูเก็ต โทร 076-
212196 ,076-213551 
www.phuketcity.go.th 

3.4 โครงการจัดการแข่งขันจักรยาน
บนเส้นทางประวัติศาสตร์
ประจําปี 2560“เสือภูเขาถลาง
ชนะศึก  ครั้งที ่18” 

เทศบาลตําบลเทพ
กระษัตรี  
 

จัดการแข่งขันจักรยานบนเส้นทางประวัติศาสตร์   
ณ  บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ต.เทพกระษัตรี 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

5 มีนาคม 2560 
 

(เดือนมีนาคม  
ของทุกปี) 

 

น.ส.จรรธิรา  อัยราคม 
กองการศึกษา    
เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี 
โทร. 076-311381 ต่อ 16 
มือถือ 095-4299565 

3.5 โครงการจัดงานสมโภชราชปาทา
นุสรณ์ ครั้งที่ 58 ประจําปี 2560 

สํานักการศึกษา 
เทศบาลเมืองป่าตอง 

งานสมโภชราชปาทานุสรณ์ ณ ชุมชนบ้านมอญ  
ตําบลป่าตอง 

9 – 11 มีนาคม 2560 นายสิทธิพร  ชุมมิ่ง 
งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
เทศบาลเมืองป่าตอง 
โทร. 076-342078  
โทรสาร. 076-344255 

3.6 งานบวงสรวงวีรชนผู้กล้า 
เมืองถลาง ประจําปี 2560 

เทศบาลตําบลเทพ
กระษัตรีร่วมกับมูลนิธิ
ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรี
สุนทรและสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 

เวลา 08.00 น. ทําบุญตักบาตรและเลี้ยงพระเพล  
เวลา 16.00 น. พิธีบวงสรวงวีรชนผู้กล้า  
ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต 
 

12 มีนาคม 2560 
 

(12 มีนาคม ของทุกปี) 

น.ส.จรรธิรา  อัยราคม 
กองการศึกษา    
เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี 
โทร. 076-311381 ต่อ 16 
มือถือ 095-4299565 

3.7 โครงการสดุดีท้าวเทพกษัตรี  
ท้าวศรีสุนทร 

กองการท่องเที่ยวและ
กีฬา  อบจ.ภูเก็ต 

เ พื่อรําลึกถึงวีรกรรม การป้องการเสียเมืองถลาง 
(จังหวัดภูเก็ต) เมื่อคราวพม่าบุก  
กิจกรรม : ได้ดําเนินการจัดการแสดงแสง สี เสียง ละคร
อิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร และ
การแสดงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม

13-15 มีนาคม 2560 
 

(13-15 มีนาคม 
ของทุกปี) 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต  
phuket_culture@hotmail.com 
โทร. 076-22361700 
กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.
ภูเก็ต 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
และประเพณีท้องถิ่น การออกร้านของดีประจําท้องถิ่น 
ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 

โทร. 076-217087 

3.8 โครงการป่าตองฮาลาล สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองป่าตอง 

กิจกรรม : 
 - จําหน่ายอาหารฮาลาล 
 - การให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
 - การให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล 
ณ สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตอง 

17–19 มีนาคม 2560 นางสาวจุฑารัตน์  พุทธรักษ ์
งานพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เทศบาลเมืองป่าตอง 
โทร. /โทรสาร 0-7634-4255 
touristdpm@gmail.com 

3.9 Supersport 10 Miles 
International Run 

ธัญญะปุระ ภูเก็ต งานวิ่งระดับนานาชาติ “ซุปเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ 
นานาชาติ 2016 ด้วยเอกลักษณ์อันโดเด่นที่วัดฝีเท้าบน
ถนนในระยะทางเป็น "ไมล์"   
ณ ธัญญะปุระ ภูเก็ต 
 

19 มีนาคม 2560 www.thanyapura.com/event  
โทร. 076-3360 
 

4. กิจกรรมเดือนเมษายน (April) 
4.1 ภูเก็ตไบค์วีค 2017 

(Phuket Bike Week) 
- สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองป่าตอง 
 
- บริษัท เวสโคสท์ไรด์
ไทยแลนด์ จํากัด 

กิจกรรม : 
- การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินทั้งชาวไทยและ  
ชาวต่างประเทศ 
- กิจกรรมการจัดโชว์รถมอเตอร์ไซด์ใหญ ่
- การส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 
- การประกวดรอยสัก และบอดี้เพ้นต์ 
- การประกวดมิสภูเก็ตไบค์วีค 
- จัดขบวนขับขี่นานาชาติท่องเที่ยวผ่านถนนถลางย่าน
เมืองเก่าและหาดป่าตอง 

11 - 13 เมษายน 
2560 (หาดป่าตอง) 

 
14-15 เมษายน 2560 
(อําเภอเมือง ภูเก็ต) 

-นางสาวจุฑารัตน์  พุทธรักษ ์
งานพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
เทศบาลเมืองป่าตอง 
โทร./โทรสาร 0-7634-4255 
touristdpm@gmail.com 
 
-บริษัท เวสโคสท์ไรด์ไทยแลนด์ 
จํากัด 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
- จัดกิจกรรมต่างๆ หารายได้เพื่อมอบเป็นสาธารณกุศล 
ณ  สวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง และ 
สะพานหิน อําเภอเมืองภูเก็ต 

โทร. 076-352069 
www.phuketbikeweek.com 

4.2 ประเพณีสงกรานต์ 
สงกรานต์ ออนเดอะ บีช 

เทศบาลเมืองป่าตอง พิธีทําบุญตักบาตร รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ ชมการแสดงทาง
วัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ 
การประกวดเทพีสงกรานต์ และร่วมเล่นน้ําสงกรานต์
อย่างสนุกสนาน ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

11-13 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองป่าตอง  
โทร. 076-342080 

4.3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2560 

สํานักการศึกษา 
เทศบาลเมืองป่าตอง 

จัดงานประเพณีสงกรานต์  ณ  หาดป่าตอง  และ  
วัดสุวรรณคีรีวงก์ 
 

11 – 13 เมษายน 
2560 

นายสิทธิพร  ชุมมิ่ง 
งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
โทร. 076-342078  

4.4 โครงการจัดงานประเพณี 
วันสงกรานต์ ประจําปี  2560 

องค์การบริหารส่วน
ตําบลสาคู 

- รดน้ําดําหัวผู้ใหญ ่
 - กิจกรรมการแสดงบนเวที 
 - กิจกรรมปลอ่ยเต่า ปล่อยปลา 
 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
ณ บริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) 

13 เมษายน 2560 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต.สาคู 
โทร. 076-327722 

4.5 งานวันสงกรานต์ กองการศึกษา เทศบาล
ตําบลเชิงทะเล 

- กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยที่คงอยู่มา
เก่าแก่ช้านานออกสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
ชาวต่างชาติ ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น และยัง
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายใน
งานวันสงกรานต์ประจําปี อาทิ ร่วมเดินขบวนแห่
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ําพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง      
- รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุเป็นสิริมงคลในโอกาสที่วันนี้ยัง
เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และร่วมกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านสนุกๆ ร่วมกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบล
เชิงทะเล เช่น เล่นปิดตาตีหม้อ เป็นต้น  
ณ วัดเชิงทะเล ถนนศรีสุนทร 

13 เมษายน 2560 นายวรวิทย์ เจ๊ะเลาะห์ 
กองการศึกษา  
เทศบาลตําบลเชิงทะเล 
โทร. 076-324440 ต่อ 308 



8 
 

ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
4.6 Laguna Golf Phuket Masters ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขันชิง

แชมป์กอล์ฟ โดยแข่งแบบสโตรคเพลย์ 36 หลุม ทั้งชาย
และหญิง สําหรับนักกอล์ฟทั่วไปที่มีดัชนีแต้มต่อของ  
ยูเอสจีเอ 

15–16 เมษายน 2560 www.lagunagolf.com/phuket 
โทร. 076-270 991 
golf@lagunaphuket.com 

4.7 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ท่องเที่ยว
สบายใจ ในเทศกาลสงกรานต์ 

ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศ
ยานและอาชีวอนามัย  
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

รณรงค์ให้ผู้ขับรถใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ แจก
แผ่นพับรณรงค์การใ ช้รถใ ช้ถนนในช่วง เทศกาล
สงกรานต์ แจกของที่ระลึก   กิจกรรมจัดขึ้น ณ ชานชา
ลาขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  ท่าอากาศ
ยานภูเก็ต 

เมษายน 2560 
(ยังไม่กําหนดวัน) 

 

น.ท.หญิง ลอรตัน์  มานิมนต์  
ท่าอากาศยานภูเก็ต 
โทร. 076-351165 

4.8 กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์
ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศ
ยานภูเก็ต 

ส่วนกิจการพิเศษและ
มวลชนสัมพันธ์  
ฝ่ายอํานวยการ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ให้การต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ผู้โดยสารได้
สรงน้ําพระโดยการจัดซุ้มไว้สําหรับสรงน้ําพระพุทธรูป 
กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต 
 

เมษายน 2560 
(ยังไม่กําหนดวัน) 

 

นายสมศักดิ์  ภักดีรักษ์ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 
โทร. 076-351055 

4.9 City of Gastronomy of 
Unesco Conference 

เทศบาลนครภูเก็ต งานประชุมวิชาการเรื่อง City of Gastronomy of 
Unesco ณ TBA มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

28 เมษายน 2560 –  
1 พฤษภาคม 2560 

เทศบาลนครภูเก็ต  
โทร. 076-212196,  
076-213551 
www.phuketcity.go.th 

5. กิจกรรมเดือนพฤษภาคม (May) 
5.1 Destination Wedding 

Planners Congress 
www.destinationwed
dingcongress.com 

งานส่งเสริมการขายด้านการแต่งงาน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ภายในมีเวทีการสัมมนา และสร้างเครือข่าย รวมถึงการ
จัด NetworkingLunch / Dinner เพื่อพบปะหารือแนวทาง
ส่งเสริมการตลาดการแต่งงาน ณ Laguna Golf 
Phuket 

2-4 พฤษภาคม 2560 www.destinationweddingcon 
gress.com/ 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
5.2 All Thailand Golf Tour - 

Singha Phuket Open 2017 
ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต การแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2017  

ชิงเงินรางวัลรวมนักกอล์ฟชาย 2 ล้านบาท  
นักกอล์ฟหญิง 2 แสนบาท  
ณ สนามลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต 
 

22 -28 พฤษภาคม 
2560 

www.lagunagolf.com/phuket 
โทร. 076-270991 หรืออีเมลล์ 
golf@lagunaphuket.com 

5.3 งานภูเก็ตฮาลาล อบจ. ภูเก็ต งานประชุมทางวิชาการอาหารฮาลาลและการท่องเที่ยว
ฮาลาล งานส่งเสริมการขาย การออกร้านขายผลิตภัณฑ์
และสินค้าฮาลาล 
 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2560 

(ยังไม่กําหนดวัน) 

อบจ. ภูเก็ต 
โทร. 076-211877 ,  
076-354204 

6. กิจกรรมเดือนมิถุนายน (June) 
6.1 Laguna Phuket International 

Marathon 
ลากูน่า รีสอรท์ & โฮเทล การแข่งขันวิ่งมาราธอนประจําปี โดยมีการแข่งขัน 

มาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน 10 กิโลเมตร และการเดิน
มาราธอน 5 กิโลเมตร รวมทั้งการแข่งขันมาราธอนของ
เด็ก ๆ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร ณ บริเวณหาดบางเทา 
ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต 

3 - 4 มิถุนายน 2560 ลากูน่า รีสอรท์ & โฮเทล  
โทร. 076-362300 ต่อ 1417  
www.phuketmarathon.com 

6.2 Andaman Trial Phuket www.teelakow.com การแข่งขันบนเส้นทางวิ่งเทรลที่สวยงาม วิ่งผ่านหมู่บ้าน 
ชมวิถีพื้นเมือง 2 กม. แล้วพาคุณลัดเลาะเข้าตรอกเล็กๆ 
ที่ไม่สามารถวิ่งแซงกันได้ โดยขึ้นเขายาว 2.5 กม. 
หลังจากนั้นจะพาดําดิ่งลงเขายาว 3 กม. วิ่งบนสันเขื่อน
บางเหนียวดํา ชมทิวทัศน์บนสันเขื่อนยามเช้า 

18 มิถุนายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 092-9798287 
อีเมล : info@teelakow.com 
www.teelakow.com 

6.3 Laguna Phuket Hospitality 
Challenge 

ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต ด้วยการร่วมมือกับกิจกรรมอาเซียน ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต
จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Laguna Phuket Hospitality 
Challenge ครั้งที่ 2 เพื่อต้อนรับมืออาชีพทางด้านการ
บริการการ ต้อน รับ  จากทั่ วทุ กมุม เกาะใ ห้ ไ ด้รั บ
ประสบการณ์การเล่นกอล์ฟแบบเต็มวันอันแสนสนุก 

23 มิถุนายน 2560 www.lagunagolf.com/phuket 
โทร. 076-270991 
golf@lagunaphuket.com 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
นักกอล์ฟจะได้เพลิดเพลินไปกับการให้บริการการ
ต้อนรับอันยอดเยี่ยมจากลากูน่าภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา
และผู้สนับสนุนรายอื่นๆ อีกมากมาย รับเงื่อนไขการเล่น
ที่สุดยอดพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกระดับโลกใน
สนามกอล์ฟอันแสนจะสวยงาม ขณะเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศการแข่งขันอันแสนจะยอดเยี่ยม โดยการจัด
งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนให้กับมูลนิธิลากูน่า
ภูเก็ตเพื่อใช้ในโครงการศูนย์การเรียนชุมชน (CLC) 
ต่อไป 

7. กิจกรรมเดือนกรกฏาคม (July) 
7.1 โครงการจัดงานประเพณี 

แห่เทียนพรรษา 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสาคู 

หมู่ที่ 1 – หมูท่ี่ 4  และวัดมงคลวราราม (ในยาง) 
 

7-11 กรกฎาคม 2560 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต.สาคู 
โทร. 076-327722 

7.2 Nation Bike Phuket เทศบาลเมืองกะทู้ กิจกรรมการปั่นจักรยาน ของเครือ Nation ที่มี
แนวความคิดในการสร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ และ
ผลักดัน Bike Lane สู่สาธารณะร่วมกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ 
ให้ความปลอดภัยผู้ขับขี่ ตลอดจนที่จอดรถจักรยานที่
สะดวกและปลอดภัย ร่วมถึงรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
และเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน ผ่านกิจกรรมปั่น
จักรยาน ณ เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
 

8 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองกะทู้  
โทร. 076-321500  
www.kathucity.go.th 

7.3 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม-
งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ 
ครั้งที่ 9 

กองการศึกษา หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกะทู้ 
 

8-10 กรกฎาคม 2560 กองการศึกษา 
โทร. 076-321073, 076-
321500 ต่อ 211 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
7.4 งานแห่เทียนพรรษา กองการศึกษา เทศบาล

ตําบลเชิงทะเล 
จัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างสนุกครื้นเครง นําขบวน
ด้วยกลุ่มกลองยาว และกลุ่มชาวบ้าน รวมถึงสมาชิก
ชมรมต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล ต่างแต่งตัว
ด้วยสีสันสดใสร้องรําทําเพลง เชิญชวนชาวบ้านและ
นักท่องเที่ยวตลอดสองข้างทางได้รับชมความงดงามของ
การจัดตกแต่งและแกะสลักเทียนพรรษาประจําปี พร้อม
นําเทียนถวายแด่วัดเชิงทะเลตลอดจนวัดอื่นๆ ในเขต
พื้นที่เชิงทะเล ถนนศรีสุนทร 

9 กรกฎาคม 2560 นายวรวิทย์ เจ๊ะเลาะห์ 
กองการศึกษา  
เทศบาลตําบลเชิงทะเล  
โทร. 076-324440 ต่อ 308 

7.5 ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต 

เทศบาลเมืองกะทู้ งานย้อนอดีตเมืองกะทู้ จัดขึ้นเพื่อเล่าประวัติความ
เ ป็นมาของ เมื อง ภู เ ก็ต ในสมั ยอ ดีต  ซึ่ งมี การจั ด
นิทรรศการและการออกร้านจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และการแสดงดนตรีพื้นบ้านและ
อื่นๆ ณ ถนนหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

9 -11 กรกฎาคม 
2560 

เทศบาลเมืองกะทู้  
โทร. 076-321500  
www.kathucity.go.th 

7.6 โครงการจัดงานประเพณี        
วันเข้าพรรษา ประจําปี 2560 

สํานักการศึกษา 
เทศบาลเมืองป่าตอง 

ณ ถนนบางลา และวัดสุวรรณคีรีวงก์ (ป่าตอง ) 
 

9 กรกฎาคม 2560 นายสิทธิพร  ชุมมิ่ง 
เทศบาลเมืองป่าตอง 
โทร. 076-342078  

7.7 การแข่งขันเรือใบ Multihull 
Solutions Regatta Phuket 

http://acyc.asia/regat
tas/multihull-regatta 

การแข่งขันเรือใบนานาชาติโดย Multihull Solution 
ณ อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

13-16 กรกฎาคม 
2560 

http://acyc.asia/regattas/mu
ltihull-regatta 

7.8 การแข่งขันเรือใบนานาชาติ
รายการ Cape Panwa Hotel 
Phuket Raceweek ครั้งที่ 14 

www.phuketracewee
k.com 

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก
ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี บริเวณแหลม
พันวา จังหวัดภูเก็ต 

20-24 กรกฎาคม 
2560 

www.phuketraceweek..com 
info@phuketraceweek..com 

7.9 การแข่งขัน เดิน – วิ่ง  
รัษฎามินิมาราธอน 2017 

กองการศึกษา  
เทศบาลตําบลรัษฎา 

ณ ปลายแหลมหาดศิลาพันธ์ ม.4 ต.รัษฎา อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 

เดือนกรกฎาคม 2560 
เวลา 04.30–10.00 น. 
 

นายนฤพนธ์ สุขสวัสดิ์  
กองการศึกษา เทศบาลตําบล
รัษฎา 
โทร. 076-525779-85 ต่อ 304, 
306    
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
7.10 โครงการวันเกษตรตําบลสาคู องค์การบริหารส่วน

ตําบลสาคู 
กิจกรรม การสาธิตการปลูกข้าว การแข่งขันเกี่ยวกับ
การเกษตร การประกวดผลไม้ในพื้นที่ตําบลสาคู 
กิจกรรมออกร้านค้าเพื่อจําหน่ายสินค้าการเกษตร 
กิจกรรมปล่อยปลา การให้ความรู้เรื่องพืชและ
การเกษตร การประกวดปลาสวยงามในพื้นที่ตําบลสาคู 
สาธิตการผลิตอาหารพื้นบ้านในตําบลสาคู 
 

เดือนกรกฎาคม 2560 
 

กองการเกษตร อบต.สาคู 
โทร. 076-205328,  
076-328146 

8. กิจกรรมเดือนสิงหาคม (August) 
8.1 Bangkok Airways Phuket 

Marathon 
www.teelakow.com การนําร่องการจัดรายการวิ่งในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง

การท่องเที่ยว เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของไทย โดย
ผ่านรูปแบบงานวิ่ง อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
ในอีกรูปแบบหนึ่ง 
 

6 สิงหาคม 2560 www.teelakow.com 

8.2 งานแข่งขันกีฬามินิฮาล์ฟ
มาราธอน 

กองการศึกษา เทศบาล
ตําบลเชิงทะเล 

จัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งเส้นทางชมธรรมชาติภายในเขต
เทศบาลตําบลเชิงทะเล ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจรวมถึง
ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศทุกวัยสมัครเข้า
มาร่วมแข่งขันกันตามประเภทฟันรัน มินิมาราธอน และ
มินิฮาล์ฟมาราธอน ยังสง่เสริมสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรงทั้ งกายและใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน 
ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทีส่ํานักงานเทศบาลตําบล 
เชิงทะเล ถนนศรีสุนทร อําเภอถลาง 
 
 
 

12 สิงหาคม 2560 นายวรวิทย์ เจ๊ะเลาะห์ 
กองการศึกษา  
เทศบาลตําบลเชิงทะเล  
โทร. 076-324440 ต่อ 308 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
8.3 ประเพณีพ้อต่อ เทศบาลนครภูเก็ต งานประเพณีพ้อต่อ จัดขึ้นในเดือน 8 ตามปฏิทิน

จันทรคติ เพื่อเคารพบรรพบุรุษและแสดงความกตัญญู 
ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต นิยมนําเต่าสีแดง
หลากหลายขนาด ซึ่งทํามาจากแป้งและน้ําตาลไหว้บูชา 
 
 
 

สิงหาคม 2560 
(ยังไม่กําหนดวัน) 

 

เทศบาลนครภูเก็ต  
โทร.076-212196, 076-213551 
www.phuketcity.go.th           
ททท.ภูเก็ต  
โทร 076-212213,  
076-211036, 076-217138 

9. กิจกรรมเดือนกันยายน (September) 
9.1 King of Mountain Run ธัญญะปุระ ภูเก็ต 

 
วิ่งเทรลสุดท้าทายบนเส้นทางป่าเขาพระแทว สัมผัส
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ อากาศที่บริสุทธิ์ และท้า
ทายไปกับ 3 ระยะการแข่งขัน 15 กม.  8 กม. และ 
4 กม. ณ ธัญญะปุระ ภูเก็ต 
 

3 กันยายน 2560 
 

www.thanyapura.com 
/event 
โทร. 076-336000 

9.2 Laguna Phuket Junior Golf 
Tournament (3rd) 

ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ 
ณ สนามลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต 
 
 

17 กันยายน 2560 
 

www.lagunagolf.com/phuket 
โทร. 076-270991 หรืออีเมล์ 
golf@lagunaphuket.com 

9.3 Phuket Tasty Fest ททท.สํานักงานภูเก็ต มหกรรมอาหารที่เน้นการนําเสนอความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต ณ ถนนถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
 

กันยายน 2560 
(ยังไม่กําหนดวัน) 

 

ททท.สํานักงานภูเก็ต  
โทร.076-212213, 076-211036 

9.4 ACCOR Heartbreak Hill Mini 
Marathon 

www.pullmanphuket
cadia.com 

เดิน-วิ่ง การกุศล ฮาร์ทเบรคฮิลล์ มินิมาราธอน โรงแรม
ในเครือ “แอคคอร์” จับมือกันจัดแข่งขันวิ่งนี้เพื่อน้อง 
(Accor Andaman CSR event) เพื่อหารายได้เป็น
ทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในตําบลสาคู จังหวัดภูเก็ต 

กันยายน 2560 
(ยังไม่กําหนดวัน) 

 

www.pullmanphuketarcadia.
com   
โทร. 076-303299 (EXT to HR) 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับการศึกษา 
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นโครงการวิ่งรายการแรก
ที่โรงแรมในเครือแอคคอร์ทางชายฝั่งอันดามันร่วมมือกัน
จัดขึ้น ณ หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต 
 

10. กิจกรรมเดือนตุลาคม (October) 
10.1 โครงการประเพณีชักพระ องค์การบริหารส่วน

ตําบลสาคู 
วัดมงคลวราราม (ในยาง) 
 

5-6 ตุลาคม 2560 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต.สาคู 
โทร. 076-327722 

10.2 Mai Khao Turtle Fun Run & 
mini marathon 

www.maikhaomarine
turtlefoundation.org 

กิจกรรม “วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเล 
ณ  JW Marriot Phuket Resort & Spa, Mai Khao 
Beach 

8 ตุลาคม 2560 
 

www.maikhaomarineturtlefo
undation.org 

10.3 ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต www.phuketvegetari
an.com 

ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต โดยจัดขึ้นเป็น
เวลา 9 วัน 9 คืน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่าง
เคร่งครัดจํานวน 10 ข้อ ในระหว่างประเพณีถือศีลกิน
ผัก ในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและ
อัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก  
ณ ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต 

13-21 ตุลาคม 2560 www.phuketvegetarian.com 

10.4 Starwood Hotels & Resorts 
Gears Up for “Run to Give” 
Charity Run Event 

www.facebook.com/
runtogive2016phuket
/about/ 

งานวิ่งการกุศลของโรงแรมและรีสอร์ท ในเครือสตาร์วูด 
ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต 

15 ตุลาคม 2560 
 

https://www.facebook.com/
runtogive2016phuket/about 
โทร. 076-370100, 
076-371410 , 076-335770-4 

10.5 Faldo Series Thailand 
Championship – South 

ลากูน่ากอล์ฟ ภูเก็ต เ ป็นส่วนหนึ่ งของการแข่งขันรอบคัดเลือก Faldo 
Series Asia โดย Faldo Series Thailand 
Championship - South ประจําปี 2017 จะเกิดขึ้นอีก

18 -20 ตุลาคม 2560 www.lagunagolf.com/phuket 
โทร. 076-270991 
golf@lagunaphuket.com 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
ครั้ง ณ สนามกอล์ฟที่ได้รับรางวัล ลาลากูน่า ภูเก็ต 
กอล์ฟ การแข่งขันแบบ 54 หลุมถูกกําหนดขึ้นเพื่อเปิด
โอกาสให้เยาวชนผู้ที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟจากทั่วภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (อายุระหว่าง 12-21) ได้เล่นและธํารงไว้
ซึ่งความเป็นแชมเปี้ยนส์ของเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป สร้าง
การเข้าถึงกีฬาให้กับนักชมรุ่นเยาว์ผ่านความคิดริเริ่มใน
ระดับรากหญ้าภายในทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน ผู้ชนะ
ของแต่ละรุ่นจะผ่านตัวเองเข้าสู่การแข่งขัน The Faldo 
Series Asia Grand Final รอบชิงชนะเลิศ ที่จัดโดย นิค 
ฟาวโด เจ้าของแชมป์รายการหลักหกสมัยและทูตของ
สนามกอล์ฟลากูน่า 

10.6 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวประเพณีถือศีลกินผกั 
กิจกรรม เปิดงานประเพณีถือศีล
กินผัก 

งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลเมือง
กะทู้ 

หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองกะทู้ 
 

19 ตุลาคม 2560 กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลเมืองกะทู้ 
โทร. 076-321500 ต่อ 204 

10.7 งานประเพณีถือศีลกินผัก กองการศึกษา เทศบาล
ตําบลเชิงทะเล 

จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมา
อย่างช้านาน ดําเนินขั้นตอนอย่างเคร่งครัดตามลําดับพิธี
ดั้งเดิม และเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรม
และรับชมการดําเนินพิธีตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น พิธีแห่
พระ เป็นต้น โดยจัดขึ้น ณ ศาลเจ้าเก่าแก่ “ส่ามอ๋องหู้” 
ที่มีอายุกว่าร้อยปีของเทศบาลตําบลเชิงทะเล 
ณ ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้เชิงทะเล ถนนศรีสุนทร 
 
 
 

20-28 ตุลาคม 2560 นายวรวิทย์ เจ๊ะเลาะห์ 
กองการศึกษา  
เทศบาลตําบลเชิงทะเล  
โทร. 076-324440 ต่อ 308 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
10.8 กิจกรรมเทศกาลถือศีลกินผัก ส่วนกิจการพิเศษและ

มวลชนสัมพันธ์ ฝ่าย
อํานวยการท่าอากาศยาน
ภูเก็ต 

ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกับ ททท. สํานักงานภูเก็ต ให้
การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต
ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก โดยร่วมกันแจกของที่ระลึก
ให้กับนักท่องเที่ยว ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า
ภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่า
อากาศยานภูเก็ต 

ยังไม่กําหนดวัน นายสมศักดิ์  ภักดีรักษ์ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 
โทร. 076-351055 

10.9 กิจกรรม Golden Week  
วันชาติจีน 

ส่วนกิจการพิเศษและ
มวลชนสัมพันธ์ ฝ่าย
อํานวยการท่าอากาศ
ยานภูเก็ต 

ร่วมฉลองวันชาติจีนกับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และ
แจกของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารฯ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง
โถงผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่า
อากาศยานภูเก็ต 

ยังไม่กําหนดวัน นายสมศักดิ์  ภักดีรักษ์ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 
โทร. 076-351055 

11. กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน (November) 
11.1 งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัด

ภูเก็ต 
เทศบาลเมืองป่าตอง   
 

พิธีทําบุญตักบาตร จําหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขบวนแห่เฉลิมฉลองเปิดฤดูการท่องเที่ยว การแสดง
ดนตรี นาฎศิลป์ และวัฒนธรรม 4 ภาค การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
 

1-3 พฤศจิกายน 2560 นางสาวจุฑารัตน์  พุทธรักษ ์
เทศบาลเมืองป่าตอง 
โทร. /โทรสาร 076-344255 
touristdpm@gmail.com 

11.2 ประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองป่าตอง  
 

ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต 
มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ 
ประกวดกระทงและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ณ หาด
ป่าตอง,ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง,เวทีกลางสะพานหิน, หาด
ราไวย์, หาดในหาน 
 
 
 

3 พฤศจิกายน 2560 อบจ.ภูเก็ต  โทร. 076-211877 
เทศบาลนครภูเก็ต   
โทร. 076-212196 
เทศบาลเมืองป่าตอง  
โทร. 076-342080 
เทศบาลตําบลราไวย์  
โทร. 076-613801 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
11.3 โครงการประเพณีลอยกระทง 

ตามโครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น
ของจังหวัดภูเก็ต และประเพณี
อื่นๆ เพื่อนําเสนอสู่ตลาดการ
ท่องเที่ยว 
 

กองการท่องเที่ยวและ
กีฬา  อบจ.ภูเก็ต 

พิธีทําบุญตักบาตรในช่วงเช้า และมีการแข่งขันเรือหาง
ยาวในภาคกลางวัน และช่วงเย็นมีกิจกรรมภาคอื่นๆ เริ่ม
ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ได้แก่การประกวดนางนพมาศ 
การแสดงวงดนตรี ศิลปินนักร้อง ตลอดจนจัดสถานที่
สําหรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาลอยกระทง
ร่วมกัน ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตําบลฉลอง 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยจะกําหนดจัดกิจกรรมซึ่ง
ตรงกับวันลอยกระทงของทุกปี เป็นเวลา 1 วัน  
 

3 พฤศจิกายน 2560 
(วันลอยกระทง) 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
อบจ.ภูเก็ต 
โทร. 076-217087 

11.4 งานลอยกระทงคิดถึงท้ายราง  
ที่บางมะรวน 

เทศบาลตําบลศรีสุนทร 
 

งานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงบริเวณขุมน้ํา  
บางมะรวนร่วมแต่งกายย้อนยุค ชิมอาหารพื้นบ้าน 
ณ ขุมน้ําบางมะรวน 
 

3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตําบลศรีสุนทร 
โทร. 076-272852 

11.5 งานวันลอยกระทง กองการศึกษา เทศบาล
ตําบลเชิงทะเล 

เทศบาลตําบลเชิงทะเล ร่วมกับบริษัทในเครือลากูน่า 
ภู เ ก็ต  จัดงานวันลอยกระทงเป็นประจําทุกปี  ให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนใน
พื้นที่ได้มาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงแบบ
ไทยๆ นอกจากจะได้มาร่วมลอยกระทงกันแล้ว ยังเปิด
โอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งประกวดกระทงเพื่อลุ้นรับรางวัล 
และร่วมประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งอีกด้วย ยังมี
กิจกรรมบันเทิงให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกกัน อาทิ 
กิจกรรมพื้นบ้านให้ร่วมเล่น กิจกรรมเกมลุ้นรับของ
รางวัล ตลอดจนการร้องเพลงให้ความบันเทิงจากนักร้อง
เสียงคุณภาพที่ได้รับเชิญมาเป็นประจําทุกปี ณ บริเวณ
ขุมน้ํา หน้าโรงแรมเอาทริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ตบีช 
รีสอร์ท  

3 พฤศจิกายน 2560 นายวรวิทย์ เจ๊ะเลาะห์ 
กองการศึกษา 
เทศบาลตําบลเชิงทะเล  
โทร. 076-324440 ต่อ 308 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
11.6 การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา 

(Laguna Phuket Triathlon)  
ครั้งที่ 24 ประจําปี 2560 

ลากูน่า รีสอร์ท & โฮเทล
 

การแข่งขันกีฬาเพื่อท้าทายศักยภาพเชิงกีฬาของมนุษย์
ในเชิงความทรหด เรียกอีกชื่อว่า "แข่งขันมนุษย์เหล็ก" 
ซึ่งมีนักกีฬาจากทั่วโลกมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งมากมาย 
บริเวณโครงการโรงแรมลากูน่า ตําบลเชิงทะเล จังหวัด
ภูเก็ต 

19 พฤศจิกายน 2560 ลากูน่า รีสอร์ท&โฮเทล 
โทร. 076-362300 ต่อ 1417 
www.lagunaphukettri.com 

11.7 Iron Man Phuket 70.3 www.ironmam.com/ 
thailand70.3 

การแข่งขันไตรกีฬาระดับโลก ไอรอนแมน โดยผู้เข้า
แข่งขันจะเริ่มออกสตาร์ทด้วยการว่ายน้ํา เป็นระยะทาง 
1.9 กม. (1.2 ไมล์)  ต่อด้วยปั่นจักรยาน 90 กม. (56 
ไมล์) ก่อนจะปิดท้ายด้วยการวิ่ง 21.1 กม. (13.1 ไมล์) 
รวมแล้วเป็นระยะทางทั้งสิ้น 113 กม. (70.3 ไมล์) 
บริเวณหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต 
 

26 พฤศจิกายน 2560 
 

www.ironmam.com/thailand
70.3 

12. กิจกรรมเดือนธนัวาคม (December) 
12.1 การแข่งขันเรือใบชิงถ้วย

พระราชทาน  Phuket King's 
Cup Regatta 

ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพ
รีกัตต้า หนึ่งในรายการแข่งขันเรือใบอันทรงเกียรติแห่ง
เอเชีย  ที่ดึงดูดทัพนักกีฬาชั้นนําจากทั่วทุกมุมโลกร่วม
การแข่งขันกันอย่างคับคั่งเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
และความเป็นหนึ่งบนท้องทะเลอันดามันของไทย 
บริเวณหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต 
 

4-10 ธันวาคม 2560 Phuket King's Cup Regatta 
Office  
โทร. 076-604323 
www.kingscup.com       

12.2 Color Fun Run ธัญญะปุระ ภูเก็ต งานวิ่งสาดสี ภูเก็ต งานวิ่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่เน้น
ความบันเทิง สนุกสนานท่ามกลางสีสันที่หลากหลาย 
แบ่งการแข่งขันเป็น 5 กม. 2 กม. และ 1 กม.           
ณ ธัญญะปุระ ภูเก็ต 
 

9 ธันวาคม 2560 www.thanyapura.com/event 
โทร. 076-336000 
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12.3 Kata Rocks Superyacht 

Rendezvous 
www.katarockssuper
yachtrendezvous. 
com 

งานรวมตัวเหล่าเรือซุปเปอร์ยอร์ชจากทั่วโลก ณ Kata 
Rocks หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต 

10-12 ธันวาคม 2560 http://www.katarockssupery
achtrendezvous.com/Market
ing Executive Janyawat 
Nipkhan (Gift)  
โทร. 076-370 777 
อีเมล: gift@infiniteluxury.com 

12.4 Thailand Yacht Show www.phuketyachtsh
ow.com 

งานแสดงเรือนานาชาติที่รวมเอาผู้ประกอบการเรือ
ยอร์ช และนักท่องเที่ยวผู้สนใจเรื่องยอร์ช ครั้งใหญ่ใน
จังหวัดภูเก็ต ณ อ่าวปอแกรนด์มารีน่า 

14-17 ธันวาคม 2560 
 

www.phuketyachtshow.com 

12.5 การแข่งขันเรือใบ Asia 
Superyacht Rendezvous 

www.asia-
superyacht-
rendezvous.com 

งานรวมตัวเหล่าเรือซุปเปอร์ยอร์ชจากทั่วโลกเพื่อเฉลิม
ฉลองครบรอบงาน Rendezvous ครั้งที่ 15  
ณ โรงแรม SALA จังหวัดภูเก็ต 

16-18 ธันวาคม 2560 www.asia-superyacht-
rendezvous.com    
โทร. 076-346927     
อีเมล: pr-comm@asia-
superyacht-rendezvous.com 

12.6 Phuket Night Run 2017 
Chapter 2 

www.phuketnightrun
.com 

การแข่งขันวิ่งมาราธอนช่วงกลางคืนงานแรกในจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อชื่นชมความงดงามของบริเวณเมืองเก่าภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

23 ธันวาคม 2560 www.phuketnightrun.com/   

12.7 งานรําลึกสึนามิ เทศบาลเมืองป่าตอง   
 

งานที่รําลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ณ สวนสาธารณะโลมา 
หาดป่าตอง อําเภอกะทู้ 

26 ธันวาคม 2560 
 

เทศบาลเมืองป่าตอง   
โทร. 076-342080 

12.8 งานของดีเมืองภูเก็ตและงาน
กาชาดจังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดภูเก็ต 
 

งานของดีภูเก็ตและกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชม ชิม ช้อป
อาหารพื้นเมืองภูเก็ตสินค้าโอทอป และชมการแสดงจาก
ศิลปินชื่อดัง บริเวณสะพานหิน 

31 ธันวาคม 2560 
(ช่วงเทศกาลปีใหม่) 

สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ภูเก็ต 
โทร. 076-211766 

12.9 สวดมนต์ข้ามปี วัดต่างๆ  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดหลังศาล / วัดท่าเรือ / 
วัดพระใหญ่ / วัดม่าหนิก /วัดวิชิตสังฆาราม / วัดเก็ตโฮ่ 
/ สวนสาธารณะลานกีฬาอําเภอกะทู้ ฯลฯ 

31 ธันวาคม 2560 ททท. สํานักงานภูเก็ต 
โทร. 076-212213-15 
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13. กิจกรรมอื่นๆ ในปี 2560 

13.1 กิจกรรมนั่งช้าง สํานักงานปศุสัตว์  
จังหวัดภูเก็ต 

ปางช้าง 23 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ให้บริการนักท่องเที่ยว
ทัวร์ ทัวร์นั่งช้างแบบธรรมชาติ 

ตลอดทั้งปี สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดภูเก็ต  
โทร. 076-216934,076-218596 

13.2 กิจกรรมถ่ายรปูเสือ สํานักงานปศุสัตว์  
จังหวัดภูเก็ต 

- คุ้มเสือกระทู้ ถ่ายรูปคู่กับเสือ โดยซื้อตั๋วเข้าชมพร้อม
ให้อาหาร 
- ค ว บ คุ ม ดู แ ล ย า พิ เ ศ ษ ใ ช้ รั ก ษ า เ สื อ แ ล ะ เ ป็ น 
สถานพยาบาลเสือ 
 

ตลอดทั้งปี สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดภูเก็ต  
โทร. 076-216934 

13.3 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

สํานักงานเกษตร 
อําเภอเมืองภูเก็ต 

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อําเภอเมืองภูเก็ตหมู่ที่ ๕ ตําบลฉลอง นักท่องเที่ยวและ
ผู้สนใจสามารถมาเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด การปลูกผัก
เหมียง และสามารถซื้อผลผลิตผักสดสดปลอดสารพิษ
กลับบ้านได้ 

ตลอดทั้งปี สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
ภูเก็ต 
โทร. 076-215238 

13.4 กิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานเกษตร 
อําเภอเมืองภูเก็ต 

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านกู้กู  หมู่ที่ 3 ตําบลรัษฎา นักท่องเที่ยว
สามารถเรียนรู้การเพาะเห็ด เผาถ่าน แปลงเพาะพันธุ์
หน้าวัว จักสานวัฒนธรรม บาติกลายไทย ธนาคารต้นไม้ 
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ไร่นาสวนผสม) สวนกาแฟ 
ภายในบริเวณศูนย์มีร้านกาแฟบ้านสวนเขาโต๊ะแซะ 
มีชา ดอกกาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และอาหารตามสั่ง 

ตลอดทั้งปี สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
ภูเก็ต 
โทร. 076-215238 

13.5 ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ 
ตําบลศรีสุนทร 

สํานักงานเกษตรอําเภอ
ถลาง 
 

- กิจกรรมเรียนรู้สาธิตการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 
- กิจกรรมเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า 
- กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า 
ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ ตําบลศรีสุนทร ม. 8 
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง 

ตลอดทั้งปี สํานักงานเกษตรอําเภอถลาง 
โทร. 076-311130 
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13.6 กิจกรรมท่องเที่ยวเกษตรเชิง

อนุรักษ์ตําบลกมลา 
สํานักงานเกษตร 
อําเภอกะทู้ 

- จุดเรียนรู้ภูมิปัญญาการแปรรูปส้มควาย 
- การทําขนมพื้นเมืองบ้านกมลา 
- การทําผ้าปาเต๊ะเขียนลาย 
 

ตลอดทั้งปี สํานักงานเกษตรอําเภอกะทู้ 
โทร. 076-321594 

13.7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองป่าตอง 

สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองป่าตอง 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
เทศกาลตรุษจีน เทศกาลถือศีลกินผัก 
สถานที่จัดกิจกรรม ณ เขตเทศบาลเมืองป่าตอง 

ตลอดทั้งปี นางสาวจุฑารัตน์ พุทธรักษ์ 
งานพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เทศบาลเมืองป่าตอง 
โทร. /โทรสาร 076-344255 
touristdpm@gmail.com 

13.8 ลานคนเดิน “หลาดตูเมือง @ 
ลานไม้ขาว (เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหมส่ําหรบัรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนใน
พื้นที่ตําบลไม้ขาวและประชาชน
ทั่วไป ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนยาม
ค่ําคืน) 

งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สํานักปลัด 
อบต.ไม้ขาว 

กิจกรรม :  
- ลานคนเดินสําหรับนั่งพักผ่อนชมดนตรี การแสดง
นาฏศิลป์ไทย และร่วมเล่นเกมบนเวทีในรูปแบบความ
เป็นไทยผสมผสานตลาดสมัยใหม่ 
- มีลานจําหน่ายสินค้าทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้า/
สินค้าแนวใหม่ 
ณ  บริเวณลานไม้ขาว อยู่ตรงข้ามกับด่านตรวจภูเก็ต 
(ท่าฉัตรไชย) ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 

ตลอดปี 2560 
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 

เวลา 15.00–22.00 น. 

นางสาววราภรณ์  สามารถ 
อบต.ไม้ขาว 
โทร. 080-6470158,  
076-348201 

13.9 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง-อนุรักษ์
ด้านการเกษตร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต 

ฐานที่ 1 โครงการ อพ.สธ. 
ฐานที่ 2 การขยายพันธุ์ยาง โดยวิธีการติดตายาง 
ฐานที่  3  การทํ ายางแผ่นและ  - โรงอบพลั งงาน
แสงอาทิตย์ 
ฐานที่ 4 การกรีดยางและปลูกพืช - เสริมรายได้ในสวน
ยาง 
ฐานที่ 5 การแปรรูปจากน้ํายางข้น 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต 

กิจกรรมตลอดทั้งปี 
ในเวลาราชการ 
วันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา 8.30-16.30 น. 
ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา-การเกษตร
ภูเก็ต 
โทร. 076-621157 
email:rpuket@doa.in.th 



22 
 

ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
13.10 ลานคนเดินเที่ยวเพลินเชิงเล สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบลเชิงทะเล 
จัดพื้นที่จําหน่ายสินค้าทั้งอาหาร เสื้อผ้า และสินค้า
เบ็ดเตล็ด ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน และ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ณ ลานหน้าโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  (จุ ติ -ก้อง
อนุสรณ์) ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล 

ทุกวันเสาร์ เวลา 
17.00 – 21.00 น. 

นางสาวณัฐิกา ศรีมณีรัตน์ 
งานประชาสัมพันธ์  
เทศบาลเชิงทะเล   
โทร. 076-324440 ต่อ 104 

13.11 ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ สํานักงานเกษตร 
อําเภอถลาง 

- ชมฟาร์มแพะ การรีดนมแพะ และผลิตภัณฑ์จะนม
แพะ 
- ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก 

ตลอดปี สํานักงานเกษตรอําเภอถลาง 
โทร. 076-311130 

13.12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (เกษตร
ผสมผสาน) 

สํานักงานเกษตร 
อําเภอถลาง 

- ชมสวนลําไยแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต 
- ชม ชิม ผลไม้หลากหลายตามฤดูกาล 
- ชมผักพื้นบ้านและพันธุ์พืชหายาก 
- เรียนรู้การทําฮอร์โมนไข่ น้ําหมักชีวภาพ และการทํา
ปุ๋ยหมัก 
- เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช 
 

ตลอดปี สํานักงานเกษตรอําเภอถลาง 
โทร. 076-311130 

13.13 ชม ชิม ช้อป สบัปะรดภูเก็ต สํานักงานเกษตร 
อําเภอถลาง 

- ชม ชิม ช้อป สับปะรดภูเก็ตซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) 
- สาธิตและทดลองเก็บเกี่ยวสับปะรดภูเก็ต 
 

ตลอดปี สํานักงานเกษตรอําเภอถลาง 
โทร. 076-311130 

13.14 การแปรรูปผลติภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

สํานักงานเกษตร 
อําเภอถลาง 

ชมสาธิตและทดลองทําน้ําพริกชนิดต่างๆ ตลอดปี สํานักงานเกษตรอําเภอถลาง 
โทร. 076-311130 

13.15 กิจกรรมโครงการ HKT           
Phuket Culture 

ส่วนกิจการพิเศษและ
มวลชนสัมพันธ์  
ฝ่ายอํานวยการ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ตร่วม
กิจกรรม ประเพณี วิถีถิ่นเมืองภูเก็ต เช่น ทําขนม
ท้องถิ่นภูเก็ต ทําผ้าบาติกภูเก็ต เป็นต้น จัดกิจกรรม ณ 
ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

มีนาคม – กรกฎาคม 
2560 

นายสมศักดิ์  ภักดีรักษ์ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 
โทร. 076-351055 
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ที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ สรุปกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม ห้วงเวลาที่จัดกิจกรรม ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
13.16 โครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาล 

เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560 
กองการท่องเที่ยวและ
กีฬา อบจ.ภูเก็ต 

- จัดงานประชุมวิชาการฮาลาล ณ โรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ต เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวในประเทศและ
ต่างประเทศและองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจ
การท่องเที่ยว สนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลได้
แสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจฮาลาล 
ร ว ม ถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง ใ ห้ เ ป็ นที่ ย อ ม รั บ ใ น
ระดับประเทศ 
- จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาลเอ็กซโป ณ สถานที่ที่  
อบจ . ภู เ ก็ต กําหนด  โดยจัดงานแสดงสินค้ าและ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการ
การท่องเที่ยว 

ในแต่ละปีจะกําหนด
จัดโครงการอยู่ในช่วง
ระหว่างปลายเดือน 
พฤษภาคม – เดือน
สิงหาคม โดยกําหนด
ระยะเวลาการจัดงาน 
ประมาณ 3 วัน 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
อบจ.ภูเก็ต 
โทร. 076-217087 

 


