กิจกรรมงานประเพณี 2559 จังหวัดเลย
เดือน
มกราคม

ชือ่ กิจกรรมงานประเพณี
งานเทศกาลไมดอกเมืองหนาว
อําเภอภูเรือ

กุมภาพันธ

งานกาชาดดอกฝายบานสืบสาน
วัฒนธรรมไทเลย

เมษายน

พฤษภาคม

เวลาในการจัดงาน
ชวงวันขึ้นปใหม
ของทุกป
29 ธ.ค. – 2 ม.ค.
1 - 9 ก.พ. ของทุก
ป

งานตูม โฮมปน อ งไต หรืองาน
วัฒนธรรมไทดํา บานนาปาหนาด
อ.เชียงคาน จ.เลย
งานประเพณีสงกรานตและแหตน
ดอกไม บานแสงภา ต.แสงภา

6 เมษายน 2559

งานประเพณีสงกรานตและแหตน
ดอกไม อ.ทาลี่

16 เมษายน 2559

งานบูชาธาตุ (พระธาตุศรีสอง
รัก)

ขึ้น 12- 15 ค่ํา
เดือน 6
2559

14 เมษายน 2559

งานบุญเดือนหก แล การละเลน แรม 1-3 ค่ํา
ผีขนน้ํา บานนาซาว ป 2559 เดือน 6

กิจกรรมในงาน
สถานทีจ่ ดั งาน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
การออกรานแสดงพันธุไมเมืองหนาวนานาชนิด, การแสดงดนตรี, การ บริเวณสนามหนาที่วาการอําเภอ อําเภอภูเรือ
แสดงและจําหนายสินคา OTOP,
ภูเรือ จ.เลย
โทร.042-899004 / 042-899123
ขบวนแห, การออกรานของสวนราชการ, การแสดงสินคาพื้นเมือง
สินคา OTOP, การแสดงดนตรี หมอลํา, การประกวดธิดากาชาด,การ
ประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ฯลฯ
การละเลนไทดํา การแสดงแซปาง ลานแสดงวัฒนธรรมความ
เปนอยู ชิมอาหารไทดํา
การแสดง การแตงกายในแบบฉบับไทดํา และรวมฟอนแคน
- ชมการทําตนดอกไมของแตละคุม บา (ชวงกลางวัน)
- ขบวนแหตนดอกไมที่มีความสูง 10 เมตร
รอบอุโบสถ(ชวงกลางคืน)
การละเลนพืน้ บาน
ขบวนแหตน ดอกไม

งานบูชาธาตุ (พระธาตุศรีสองรัก)พิธีทําบุญตักบาตร
พิธีลางพระธาตุ, พิธีคารวะพระธาตุ พิธีทําขวัญนาค ณ
วัดโพนชั พิธีบูชาธาตุ, พิธีถวายตนผึ้ง พิธีสรงธาตุ, พิธีสู
ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน , พิธีจุดบั้งไฟพิธีบรรพชาอุปสมบท,
ขบวนแหผีขนน้ํา ขบวนฟอนรําของแตละชุมชน การละเลน
พื้นบาน การจุดบั้งไฟของแตละชุมชน

บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด
เลย

สํานักงานจังหวัดเลย
โทร.0-4281-2142

สมาคมไทดํา หมูที่ 4 บาน
เทศบาลตําบลเขาแกว
นาปาหนาด ต.เขาแกว
โทร.0 4207 0701-3
อ.เชียงคาน
หมูบานแสงภา และวัดศรีโพธิ์ชัย อบต.แสงภา โทร. 0 4207 9434
บานแสงภา อ.นาแหว จ.เลย
วัดเมืองตูมวนาราม ต.อาฮี
และวัดศิริมงคล บานอาฮี
อ.ทาลี่ จ.เลย

อบต.อาฮี
โทร. 0 4207 3036

พระธาตุศรีสองรัก
อ.ดานซาย จ.เลย

เทศบาลตําบลดานซาย
โทร.0 4289 1254

งานบุญเดือนหก และ
การละเลนผีขนน้ํา บานนา
ซาว ป 2559

อบต.นาซาว
โทร. 0 4285 5152

กิจกรรมงานประเพณี 2559 จังหวัดเลย
เดือน
มิถนุ ายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ชื่อกิจกรรมงานประเพณี
งานประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตา
โขน

เวลาในการจัดงาน
6-8 กรกฎาคม 2559

งานประเพณีออกพรรษาทีอ่ าํ เภอเชียงคาน วันออกพรรษาของทุกป

กิจกรรมในงาน
พิธีเบิกพระอุปคุต ,ขบวนแหผีตาโขน,
แหพระเวสสันดรเขาเมือง ,
เทศกมหาชาติ 13 กัณฑ ,พิธีจุดบั้งไฟ

พิธี

สถานที่จดั งาน
หนาที่วาการอําเภอดานซาย
บริเวณถนนพระแกวอาสา
บริเวณวัดโพนชัย

ขบวนแหปราสาทผึง้ , การแขงขันเรือยาว ไทย –ลาว
การออกรานของสวนราชการ, การแสดงและจําหนาย
สินคา OTOP, การแสดงดนตรี - หมอลํา, การ
ประกวดนางงามและปราสาทผึ้ง, การไหลเรือไฟ ,
การลอยผาสาด, งานพาแลง

บริเวณลานวัฒนธรรมหนาวัด
ทาคก และหนาทีว่ าการอําเภอ
เชียงคาน จ.เลย

หนวยงานผูรับผิดชอบ
เทศบาลตําบลดานซาย
โทร 042891254
อําเภอดานซาย โทร
0 4289 1266
- อําเภอเชียงคาน
โทร. 0-4282-1597
- เทศบาล ต.เชียงคาน
โทร. 0-4282-1914

งานเทศกาลคริสตมาส อ.ภูเรือ

ชวง พ.ย. 2559– ม.ค.
2560 ของทุกป

การแสดงดนตรีในสวนคริสตมาส บริเวณกังหันลม
การละเลนตัวตลก การแสดงศิลปนวัฒนธรรมทองถิน่
การออกรานจําหนวยสินคาและผลิตภัณฑพื้นเมือง
สนุกกับการถายภาพ

ลานคริสตมาส อุทยานแหงชาติภู อําเภอภูเรือ
โทร. 0-4289-9004,
เรือ จังหวัดเลย
0-4289-9580

งานเทศกาลไมดอกเมืองหนาว
อําเภอภูเรือ

ชวงวันขึ้นปใหม ของทุกป
29 ธ.ค. – 2 ม.ค.

การออกรานแสดงพันธุไมเมืองหนาวนานาชนิด, การ
แสดงดนตรี, การแสดงและจําหนายสินคา OTOP,

บริเวณสนามหนาที่วาการอําเภอภู อําเภอภูเรือ
เรือ จ.เลย
โทร.042-899004 / 042899123

กิจกรรมงานประเพณี ระหวางเดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน 2558 จังหวัดหนองบัวลําภู
เดือน
ชื่อกิจกรรมงานประเพณี
มกราคม งานสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช กาชาดหนองบัวลําภู

เมษายน งานประเพณีขึ้นเขาไหวพระถ้าํ
เอราวัณ

มิถนุ ายน งานบุญบัง้ ไฟลาน อ.ศรีบญ
ุ เรือง

เวลาในการจัดงาน
กิจกรรมในงาน
18 - 27 ม.ค.
พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิใ์ นจังหวัดหนองบัวฯ พิธี
ของทุกป
วางพานพุม ถวายราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระ
วิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขบวนแห, การออก
รานของสวนราชการ, การแสดงสินคาพื้นเมือง, ดนตรี,
หมอลํา
11 เมษายน 2559
ขบวนแห ประกวดธิดานางผมหอม การอัญเชิญขันหมาก
เบ็ง ดอกไม ธุปเทียน
ไหวพระถาเอราวัณ การจําหนายสินคาโอทอป

บริเวณวัดถ้าํ เอราวัณ
ต.วังทอง
อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู

เสารท่ี 2 ของเดือน
มิถุนายน ของทุกป

หนาทีว่ า การอําเภอศรีบญ
ุ เรือง
เขื่อนบั้งไฟแสน

ขบวนแหบั้งไฟบานของแตละหมูบ าน การจัดแสดงและ
จําหนายสินคาโอทอป การประกวดแขงขันจุดบัง้ ไฟ ลาน

สิงหาคม งานเทศกาลเทีย่ วหอยหิน กินลําไย 1-3 สิงหาคม 2559 ชมขบวนแหของแตละหมูบ า น การออกรานของหนวยงาน
ไหวหลวงปูขาว
สัปดาหแรกของเดือน ราชการ และเอกชน การประกวดธิดาลําไย การแขงขัน
สิงหาคม ของทุกป
วิ่งซุปเปอร มินิมาราธอน การแขงขันจักรยานเสือภูเขา
การประกวดมิสฟอสซิล (สาวประเภทสอง) การแขงขันสัม
ตําลีลา (เขยตางชาติ) การแขงขันกินลําไย การแขงขัน
ชกมวยไทย การปฏิบตั ธิ รรมรําลึกถึงบูรพาจารย หลวงปู
ขาว อนาลโย

สถานที่จดั งาน
บริเวณสนามสวนสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู

บริเวณลานเอนกประสงค
พิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป
อบต. โนนทัน อ.เมือง จ.
หนองบัวฯ

หนวยงานผูรับผิดชอบ
- สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
โทร. 0-4231-2916
- สํานักงานประชาสัมพันธจงั หวัด
หนองบัวลําภู
โทร. 0-4231-2043
เทศบาล ต.นาเหลา
โทร. 0 4236 3117
อบต.วังทอง
โทร. 042-315865
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
โทร. 0 4235 3525
อบต.โนนทัน
โทร. 042- 000048 ตอ 11

