ปฏิทินงานพิธี งานรัฐพิธแี ละงานพระราชพิธี ประจาปี 2559
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัน เดือน ปี
17 มกราคม
15 กุมภาพันธ์
16 กุมภาพันธ์
31 มีนาคม
1 เมษายน
6 เมษายน
5 พฤษภาคม
4 กรกฎาคม

29 กรกฎาคม
12 สิงหาคม

23 ตุลาคม

งานพิธี/รัฐพิธี
วันพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช
วันวิภาวดี

ห้องประชุมเมืองคนดี
ศาลากลางจังหวัด
สนามโรงเรียนบ้าน
ท่านหญิงวิภา อ.วิภาวดี
วันวิภาวดี
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช อ.เวียงสระ
วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า ห้องประชุมเมืองคนดี
ศาลากลางจังหวัด
วันข้าราชการพลเรือน
ห้องประชุมเมืองคนดี
ศาลากลางจังหวัด
วันที่ระลึกมหาจักรี
ห้องประชุมเมืองคนดี
บรมราชวงศ์
ศาลากลางจังหวัด
วันฉัตรมงคล
ห้องประชุมเมืองคนดี
ศาลากลางจังหวัด
วันคล้ายวันประสูติ
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ต.ลาพูน อ.บ้านนาสาร
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี
งานวันครบรอบ 101 ปี ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
การพระราชทานนาม
รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาล
“สุราษฎร์ธานี”
สวนสราญรมย์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา - ริมเขื่อนแม่น้าตาปี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
- หอประชุมครูลายอง
พระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
- สนามหน้าศาลากลางฯ
วันปิยมหาราช

25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
5 ธันวาคม

สถานที่จัดงาน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
สานักงานจังหวัด

หมายเหตุ

อาเภอวิภาวดี

-วางพานพุ่ม
ดอกไม้
-วางพวงมาลา

อาเภอเวียงสระ

-วางพวงมาลา

สานักงานจังหวัด

-วางพานพุ่ม
ดอกไม้

สานักงานจังหวัด
สานักงานจังหวัด

-วางพานพุ่ม
ดอกไม้
สานักงานจังหวัด -ลงนามถวาย
พระพร
-สานักงานจังหวัด -ลงนามถวาย
-อาเภอบ้านนาสาร พระพร
-อุทยานแห่งชาติใต้
ร่มเย็น
เทศบาลเมือง
-วางพานพุ่ม
ท่าข้าม
ดอกไม้
สานักงานจังหวัด

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สานักงานจังหวัด
รัชกาลที่ 5
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สานักงานจังหวัด
รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์
- ริมเขื่อนแม่น้าตาปี
สานักงานจังหวัด
- หอประชุมครูลายอง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
- สนามหน้า
ศาลากลางฯ

-ตักบาตร
-ลงนามถวาย
พระพร
-วางพานพุ่มเงิน
พุ่มทอง
-วางพวงมาลา
-วางพวงมาลา
-ตักบาตร
-ลงนามถวาย
พระพร
-วางพานพุ่มเงิน
พุ่มทอง

ปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปี 2559
เดือน
มกราคม

วันที่
1

กิจกรรม
- วันขึ้นปีใหม่

-

มีนาคม

23-24
11-19

- งานสมุยเฟสติวัล
- งานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์

-

26-27

- งานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรี
สุราษฎร์แลธรรมชาติ
เขาท่าเพชร

-

2-11

- งานสมโภชศาลหลักเมืองและ - บริเวณริมเขื่อนแม่น้าตาปีและ
กาชาดจังหวัด
ศาลหลักเมือง
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

13-15

- ประเพณีสงกรานต์

เมษายน

พฤษภาคม

6-7
18-22
20

21- 28

- งาน Samui Bike Week

สถานที่
บริเวณริมเขื่อนแม่น้าตาปี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
บริเวณลานหน้าทอน อ.เกาะสมุย
บริเวณริมเขื่อนแม่น้าตาปี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
บริเวณศาลหลักเมืองและบริเวณ
พระธาตุศรีสุราษฎร์
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

- สะพานนริศ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
- บริเวณพรุเฉวง อ.เกาะสมุย

- งานแสดงย้อนรอยอารยธรรม - วัดพระบรมธาตุไชยา
ศรีวิชัยสู่อาเซียน (18-22)
อ.ไชยา
- แห่ผ้าห่มพระธาตุไชยา
- วัดพระบรมธาตุไชยา
อ.ไชยา
- แข่งเรือรีกัตตา

- หาดเฉวง บริเวณโรงแรมแกรน
เซ็นทารา
อ.เกาะสมุย

เจ้าภาพ/เบอร์โทรศัพท์
- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-282614
- 077-420003
- หอการค้าจังหวัด
โทร.077-288963
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
โทร077-275464
- หอการค้าจังหวัด
โทร.077-288963
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ที่ท้าการปกครองจังหวัด)
โทร.077-272586
- สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด
โทร.077-272798
- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-282614
- เทศบาลนครเกาะสมุย
โทร.077-421421-2
- สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
โทร.077-283612
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
โทร.077-275464
- หอการค้าจังหวัด
โทร.077-288963
- ททท.เกาะสมุย
โทร.077-420504
www.samuiregatta.com

หน่วยงานสนับสนุน

-อบจ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-222206
-อบจ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-222206

-อบจ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-222206
-อบจ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-222206

-2เดือน
มิถุนายน

วันที่
17-19

กิจกรรม
- งานเปิดโลกใต้ทะเล
เกาะเต่า

กรกฎาคม

25 – 31 - งานครบรอบ 101 ปี การ
พระราชทานนามสุราษฎร์ธานี
28 ก.ค. – - งานเกษตรแฟร์และของดี
6 ส.ค.
เมืองสุราษฎร์ธานี
สิงหาคม
18-29 - งานเทศกาลเงาะโรงเรียน
นาสาร
ตุลาคม
13-21 - งานประเพณีชักพระ
ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พฤศจิกายน
25
- ประเพณีลอยกระทง
ธันวาคม

31
ทุกเดือน

วันขึ้น
15 ค่้า

สถานที่
- ลานสวนมะพร้าวหาดทรายรี
อ.เกาะพะงัน
-

- งานพระจันทร์หลากสี
เกาะพะงัน

-

- สวดมนต์ข้ามปี

-

- งานฟูลมูลปาร์ตี้ หรือ
งานพระจันทร์เต็มดวง

-

เจ้าภาพ/เบอร์โทรศัพท์
- อ้าเภอเกาะพะงัน
โทร.077-377064
- เทศบาลต้าบลเกาะเต่า
โทร.077-601981-2
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และ
- เทศบาลเมืองท่าข้าม
สวนสาธารณะ อ.พุนพิน
โทร. 0 7731 -1583
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี(โคออฟ)
- สนง.เกษตรและสหกรณ์
อ.พุนพิน
โทร.077-282952
ริมคลองฉาง
- เทศบาลเมืองนาสาร
อ.บ้านนาสาร
โทร.077-341021
ริมเขื่อนแม่น้าตาปี สะพานนริศ และ - เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สนามหน้าโรงแรมวังใต้
โทร.077-282614
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ริมเขื่อนแม่น้าตาปี
- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
บึงขุนทะเล
โทร.077-282614
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เรือหลวงพะงัน ท่าเทียบเรือท้องศาลา - อ้าเภอเกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน
- ททท.เกาะสมุย
โทร.077-420504
- สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน
โทร.077-377610
วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์
- ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-286079
ชายหาดริ้น ต.บ้านใต้
- อ้าเภอเกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน
โทร.077-377064

หน่วยงานสนับสนุน
-อบจ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-222206

-อบจ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-222206

-อบจ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-222206

