
ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

 ๑ มกราคม ๒๕๖๖ วันข้ึนปีใหม่ ปี 256๖

- ลงนามถวายพระพร ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 ๘ มกราคม ๒๕๖๖ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๓ รอบ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พุทธศักราช ๒๕๖๖ แต่งเคร่ืองแบบคร่ึงยศ
 - เฝ้ารับเสด็จ  ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ณ พระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ต้ังแต่ระดับ 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

 ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช สวมหมวก

  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สวมหมวก

 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสรณ์ อําเภอดอนเจดีย ์จังหวัดสุพรรณบุรี สวมหมวก

24 กุมภาพันธ์ 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

 2 มีนาคม ๒๕๖๖ วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

- วางพานพุ่มเงิน-ทอง สํานักงานกิจการยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ กระทรวงแรงงาน

6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

- พิธีทําบุญตักบาตร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ฃุดผ้าไทย

ณ บริเวณองค์พระประธานพุทธมณฑล

.-เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระมหาเจษฎาราชเจ้า

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ สํานักงาน ป.ป.ส.   เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สวมหมวก

 1 เมษายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจําปี 256๖

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ สํานักงานรัฐมนตรี/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

 ๖ เมษายน ๒๕๖๖ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ กรมคุมประพฤติ เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า) สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบเต็มยศ

  ณ ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

 ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ พระราชพิธีสงกรานต์
- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ต้ังแต่ระดับ ๙ - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

 ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- วางพวงมาลา ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสรณ์ อําเภอดอนเจดีย ์จังหวัดสุพรรณบุรี สวมหมวก

- วางพวงมาลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย สวมหมวก

2 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล

.-เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบเต็มยศ

ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สายสะพายสูงสุด



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

3 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล

.-เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบเต็มยศ

ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สายสะพายสูงสุด

4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล

.-เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติชาว

ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ ประดับเหรียญ

4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
- จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติคู่กับธงอักษร (รอหนังสือจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

  พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวอาคารสถานท่ี เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

- จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคล และนําเสนอภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน 
  พระราชพิธีบรมราภิเษก

11 พฤษภาคม 2566 วันปรีดี พนมยงค์ ประจําปี 256๖

.- วางพานพุ่ม (ประดิษฐ์จากอุปกรณ์เคร่ืองเขียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือ หรืออุปกรณ์การเรียนอ่ืนๆ) กรมบังคับคดี ชุดสุภาพสากล

  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

16 พฤษภาคม 2566 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (เจริญพระพุทธมนต์)

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบคร่ึงยศ

  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

17 พฤษภาคม 2566 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ประกอบพิธีไถหว่าน)

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

 ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

- วางพวงมาลา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารรัฐสภา สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารรัฐสภา ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สวมหมวก

2 มิถุนายน 2566 พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา (ต้ังเปรียญ)

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

3 มิถุนายน 2566 พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา (เสด็จประทักษิณ)

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

วันวิสาขบูชา

- พิธีทําบุญตักบาตร กรมราชทัณฑ์ ชุดผ้าไทย

  ณ บริเวณองค์พระประธานพุทธมณฑล



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

3 มิถุนายน ๒๕๖๖ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาฯ 

- จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานท่ี (รอหนังสือจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

- จัดตกแต่งสถานท่ีประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ีประดับธง
ชาติ

เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

  คู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคาร
สถานท่ี
- จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
  พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พร้อมนําเสนอภาพพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ
  เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และส่ือออนไลน์

- ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของผู้บริหาร ข้าราชการ

  และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ ทางเว็บไซด์
- จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

- พิธีทําบุญตักบาตร ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ ท้องสนามหลวง

3 มิถุนายน ๒๕๖๖ - ลงนามถวายพระพร ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

(ต่อ)   ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิธีถวายราชสักการะกรมจันทบุรีนฤนาถ เน่ืองในโอกาส "วันกิติยากร" เคร่ืองแบบปกติขาว

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สวมหมวก

  ณ พระอนุสาวรีย์กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย ์จังหวัดนนทบุรี



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

- วางพวงมาลา สํานักงานกิจการยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ ลานพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

   ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์ร.๘ ลานพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สวมหมวก

- วางพวงมาลา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๘  เชิงสะพานพระราม 8 สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๘  เชิงสะพานพระราม 8 ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สวมหมวก

- วางพวงมาลา สํานักงาน ป.ป.ส.   เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี ๘ ด้านหน้าอาคาร อปร สวมหมวก

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 กรกฎาคม 2566 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

- วางพวงมาลา สํานักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี สวมหมวก

  อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

- จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  พร้อมเคร่ืองราชสักการะตามอาคารสถานที่ (รอหนังสือจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

- จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดับธง เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

  ชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว

  ตามอาคารสถานที่

- จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

  พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256๖ พร้อมนําเสนอภาพพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ

  เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์และส่ือออนไลน์

- ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ของผู้บริหาร ข้าราชการ

  และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทางเว็บไซด์

- จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

-  พิธีทําบุญตักบาตร ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

   ณ ท้องสนามหลวง

- ลงนามถวายพระพร ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

28 กรกฎาคม 2566 - วางพานพุ่ม (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) สํานักงานรัฐมนตรี/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

(ต่อ)   ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย 



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๖๖

- ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและข้าราชการในสังกัด เคร่ืองแบบปกติขาว

(รอหนังสือจากสํานักงาน กพ. เนื่องจากอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา

- พิธีทําบุญตักบาตร กรมคุมประพฤติ ชุดผ้าไทย

  ณ บริเวณองค์พระประธานพุทธมณฑล

1 สิงหาคม 2566 - พิธีทําบุญตักบาตร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชุดผ้าไทย

ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

1 สิงหาคม 2566 พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

2 สิงหาคม 2566 พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เน่ืองในเทศกาลวันเข้าพรรษา

-  เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

   ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

 ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันรพี

- วางพวงมาลา ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ชุดสากลนิยม

  ณ พระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ์หน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดําเนินใน จัดผู้แทน (นักกฎหมาย) หน่วยงานละ 1 คน



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

.- จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเคร่ืองราชสักการะตามอาคารสถานที่ (รอหนังสือจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

.- จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก และประดับ

ผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่
.- จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256๖ พร้อมนําเสนอภาพพระราชกรณียกิจ

เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์และส่ือออนไลน์

- ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปี
ของผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทางเว็บไซด์

- จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

- วางพานพุ่ม (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) กรมบังคับคดี เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย 

-  พิธีทําบุญตักบาตร ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

   ณ ท้องสนามหลวง

- ลงนามถวายพระพร ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๖ วันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวมหมวก

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

 ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ วันมหิดล
- วางพวงมาลา กรมราชทัณฑ์ ชุดสากลนิยม

  ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมฯ กระทรวงสาธารณสุข

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

- วางพวงมาลา กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระราชวังสราญรมย์ สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระราชวังสราญรมย์ ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สวมหมวก

 ๑3 ตุลาคม ๒๕๖5 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

-  พิธีทําบุญตักบาตร ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

   ณ ท้องสนามหลวง ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

- วางพวงมาลา ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ ท้องสนามหลวง สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบเต็มยศ

  ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สายสะพายสูงสุด

 ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
- วางพานพุ่มเงิน - ทอง สํานักงานกิจการยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวมหมวก

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม 

พิธี ๘/พิธี ๘/

พิธี ๘/พิธี ๘/



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันปิยมหาราช

-  พิธีทําบุญตักบาตร ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

   ณ ท้องสนามหลวง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วางพวงมาลา ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

(ต่อ)   ณ ท้องสนามหลวง สวมหมวก

- วางพวงมาลา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ (พระบรมรูปทรงม้า) สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบเต็มยศ

  ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

รอหมายกําหนดการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน (กฐินหลวง) วัดบวรนิเวศวิหาร                             การแต่งกาย

จากสํานักพระราชวัง - เฝ้ารับเสด็จฯ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม         ตามหมายกําหนดการ

  (สําหรับ วัน เวลา และสถานท่ี กองกลาง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม          

  หลังจากได้รับหมายกําหนดการแล้ว) วัดสุทัศนเทพวราราม                   

หมายเหตุ  กรณีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วัดมกุฎกษัตริยาราม                    
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ วัดอรุณราชวราราม                      

จัดผู้บริหารระดับ 10 เฝ้ารับเสด็จฯ นอกเหนือจากนี้ จัดข้าราชการระดับ 9 ข้ึนไป วัดราชาธิวาสวิหาร                       

และระดับ 8 เฝ้ารับเสด็จฯ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม         

วัดเทพศิรินทราวาส                       

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม    
วัดราชโอรสาราม                         

วัดโสมนัสวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์              

พิธี ๘/พิธี ๘/



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 256๖

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ สํานักงาน ป.ป.ส เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักด ี(อาคารบี)

  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

- วางพวงมาลา สํานักงานรัฐมนตรี/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสรณ์ฯ สวนลุมพินี   หน่วยงานละ ๑ คน สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสรณ์ฯ สวนลุมพินี ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สวมหมวก

- วางพวงมาลา กรมคุมประพฤติ ชุดสากลนิยม

  ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร

๒7 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 256๖

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชุดสากลนิยม

  ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

  กระทรวงสาธารณสุข

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันส้ินพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

- วางพวงมาลา กรมบังคับคดี เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระอนุสาวรีย์ฯ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย สวมหมวก

พิธี ๑๐/พิธี ๑๐/



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 256๖

.- จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานท่ี (รอหนังสือจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

.- จัดทําคํากล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนําเสนอภาพพระราชกรณียกิจ เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และส่ือออนไลน์ของหน่วยงาน

.- จัดกิจกรรมจิตอาสา  

- พิธีทําบุญตักบาตร ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติชาว

  ณ สนามหลวง

- วางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ สนามหลวง สวมหมวก

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบเต็มยศ

  ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

 ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันรัฐธรรมนูญ เคร่ืองแบบปกติขาว

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สวมหมวก

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา (จํานวน 15 คน)

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบเต็มยศ

  ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ



ปฏิทินงานพระราชพิธี ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ชุดท่ี ๑)
วัน/เดือน/ปี ช่ืองาน การมอบหมาย การแต่งกาย

 ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคร่ืองแบบปกติขาว

- วางพานประดับพุ่มดอกไม้ กรมราชทัณฑ์ สวมหมวก

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน  (วงเวียนใหญ่) (จํานวน 15 คน)

- เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เคร่ืองแบบปกติขาว

  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน  (วงเวียนใหญ่) ต้ังแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ สวมหมวก

หมายเหตุ  ๑. การจัดปฏิทินงานพระราชพิธีฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕6๖ จะจัดต่อจากปฏิทินงานนอกเหนือพิธีตักบาตร และพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 

    และปฏิทินงานพระราชพิธีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕6๖ โ  ก   เผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

              ๒. การเฝ้ารับเสด็จฯ ใช้ผลัดเวรเฝ้าฯ สําหรับวัน เวลา และสถานท่ี กองกลาง สํานักงานปลัดก  ตั้งแต่ระดับ 9 - 10 ไปเฝ้าฯ ตามบัญชีผลัดเวรเฝ้าฯ

    จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากท่ีได้รับหมายกําหนดการจากสํานักพระราชวังแล้ว

              3. การวางพานพุ่ม/วางพวงมาลา ให้จัดผู้เข้าร่วมพิธีฯ กรมละ 15 คน หรือตามท่ีหนังสือกําหนด

              4. การเฝ้าเพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

                       จะประสานเป็นการภายในไปยังผู้มีหน้าท่ีเข้าเฝ้าฯ เพื่อขอทราบรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

5. สําหรับชุดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานช่วยอํานวยการและประสานราชการ
กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖


