
ปฏิทินงาน (ชุดท่ี ๒) 1/๕

ปฏิทินงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศน์มหาชาติ 
และปฏิทินงานพระราชพิธีการจัดร้ิวขบวนอัญเชิญเคร่ืองราชสักการะฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕66 (ชุดท่ี ๒)

วัน เดือน ปี ช่ืองาน การมอบหมาย

 ๑ เมษายน ๒๕๖6 เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ๑๓ เมษายน ๒๕๖6 วันสงกรานต์ 

 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง สํานักงานกิจการยุติธรรม

3 มิถุนายน 2566 ร้ิวขบวนอัญเชิญเคร่ืองราชสักการะ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ประจําปีพุทธศักราช 2566

 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ  ๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดเจ้าหน้าท่ีร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ 

                  สําหรับจํานวนผู้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ  เมื่อกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

                  ทราบจํานวนผู้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ ท่ีชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

             ๒. หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ดําเนินการ ดังนี้

                 - จัดผู้แทนหน่วยงานตั้งแต่ระดับอํานวยการต้นข้ึนไป ( ระดับ 9 ข้ึนไป ) แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

                   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีวางพานพุ่ม  (เงิน - ทอง ) ถวายราชสักการะฯ ในนามกระทรวงยุติธรรม

                 - จัดข้าราชการจํานวน ๒ คน แต่งเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่ม (เงิน-ทอง) 

                   ถวายเครื่องราชสักการะฯ

                 - จัดเจ้าหน้าท่ีจํานวน ๓ คน ถือป้ายนําหน้าหน่วยงาน และป้ายผ้าทรงพระเจริญ 

พิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิพิ



ปฏิทินงาน (ชุดท่ี ๒) 2/๕

ปฏิทินงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศน์มหาชาติ 
และปฏิทินงานพระราชพิธีการจัดร้ิวขบวนอัญเชิญเคร่ืองราชสักการะฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕66 (ชุดท่ี ๒)

วัน เดือน ปี ช่ืองาน การมอบหมาย

28 กรกฎาคม 2566 ร้ิวขบวนอัญเชิญเคร่ืองราชสักการะฯ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง สํานักงาน ป.ป.ส

หมายเหตุ  ๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดเจ้าหน้าท่ีร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ 

                  สําหรับจํานวนผู้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ  เมื่อกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

                  ทราบจํานวนผู้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ ท่ีชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

             ๒. หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ดําเนินการ ดังนี้

                 -  จัดผู้แทนหน่วยงานตั้งแต่ระดับอํานวยการต้นข้ึนไป (ระดับ 9 ข้ึนไป) แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

                    เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีวางพานพุ่ม  (เงิน - ทอง ) ถวายราชสักการะฯ ในนามกระทรวงยุติธรรม

                 -  จัดข้าราชการจํานวน ๒ คน แต่งเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่ม (เงิน-ทอง) 

                    ถวายเครื่องราชสักการะฯ

                 -  จัดเจ้าหน้าท่ีจํานวน ๓ คน ถือป้ายนําหน้าหน่วยงาน และป้ายผ้าทรงพระเจริญ 

รอหนังสือฯ เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําปี 2566

 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ ์ สํานักงานรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

12 สิงหาคม 2566 ร้ิวขบวนอัญเชิญเคร่ืองราชสักการะ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรมคุมประพฤติ
หมายเหตุ  ๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดเจ้าหน้าท่ีร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ 

                 สําหรับจํานวนผู้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ  เมื่อกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

                 ทราบจํานวนผู้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ ท่ีชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

             ๒. หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ดําเนินการ ดังนี้

                 -  จัดผู้แทนหน่วยงานตั้งแต่ระดับอํานวยการต้นข้ึนไป ( ระดับ 9 ข้ึนไป ) แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

                    เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีวางพานพุ่ม  (เงิน - ทอง ) ถวายราชสักการะฯ ในนามกระทรวงยุติธรรม



ปฏิทินงาน (ชุดท่ี ๒) 3/๕

ปฏิทินงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศน์มหาชาติ 

และปฏิทินงานพระราชพิธีการจัดร้ิวขบวนอัญเชิญเคร่ืองราชสักการะฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕66 (ชุดท่ี ๒)

วัน เดือน ปี ช่ืองาน การมอบหมาย

12 สิงหาคม 2566                  -  จัดข้าราชการจํานวน ๒ คน แต่งเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่ม (เงิน-ทอง) กรมคุมประพฤติ

(ต่อ)                     ถวายเครื่องราชสักการะฯ

                 -  จัดเจ้าหน้าท่ีจํานวน ๓ คน ถือป้ายนําหน้าหน่วยงาน และป้ายผ้าทรงพระเจริญ 

กันยายน 2566 เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล ประจําปี 2566

ณ หอประชุมพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

13 ตุลาคม 2566 พิธีบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึก เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรมบังคับคดี

หมายเหตุ   1. มอบหมายให้ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนวางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมรําลึกฯ

              2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดเจ้าหน้าท่ี ร่วมจุดเทียนน้อมรําลึกฯ ดังนี้

                       ๑. สร. และ สป.ยธ.                                         

                       ๒. กรมคุมประพฤติ                                        

                       3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                          

                       4. กรมบังคับคด ี                                           

                       5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                

                       6. กรมราชทัณฑ์                                            

                       7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ                                  

                       8. สํานักงานกิจการยุติธรรม                             

                       9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์                                 

                       10. สํานักงาน ป.ป.ส.                                      

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน



ปฏิทินงาน (ชุดท่ี ๒) 4/๕

ปฏิทินงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศน์มหาชาติ 
และปฏิทินงานพระราชพิธีการจัดร้ิวขบวนอัญเชิญเคร่ืองราชสักการะฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕66 (ชุดท่ี ๒)

วัน เดือน ปี ช่ืองาน การมอบหมาย

23 ตุลาคม 2566 พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึก เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ

หมายเหตุ   1. มอบหมายให้ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนวางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมรําลึกฯ

               2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดเจ้าหน้าท่ี ร่วมจุดเทียนน้อมรําลึกฯ ดังนี้

                  ๑. สร. และ สป.ยธ.                                       

                  ๒. กรมคุมประพฤต ิ                                 

                  3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                      

                  4. กรมบังคับคดี                                          

                  5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน               

                  6. กรมราชทัณฑ์                                       

                  7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ                                   

                  8. สํานักงานกิจการยุติธรรม                               

                  9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์                              

                  10. สํานักงาน ป.ป.ส.                                   

 ๕ ธันวาคม ๒๕๖6 การบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ บริเวณองค์พระประธานพุทธมณฑล กรมราชทัณฑ์

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน



ปฏิทินงาน (ชุดท่ี ๒) 5/๕

ปฏิทินงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศน์มหาชาติ 

และปฏิทินงานพระราชพิธีการจัดร้ิวขบวนอัญเชิญเคร่ืองราชสักการะฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕66 (ชุดท่ี ๒)

วัน เดือน ปี ช่ืองาน การมอบหมาย

5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หมายเหตุ  ๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดเจ้าหน้าท่ีร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ 

                  สําหรับจํานวนผู้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ  เมื่อกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

                  ทราบจํานวนผู้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ ท่ีชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

             ๒. หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ดําเนินการ ดังนี้

                 -  จัดผู้แทนหน่วยงานตั้งแต่ระดับอํานวยการต้นข้ึนไป ( ระดับ 9 ข้ึนไป ) แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

                     เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีวางพานพุ่ม  (เงิน - ทอง ) ถวายราชสักการะฯ ในนามกระทรวงยุติธรรม

                 -  จัดข้าราชการจํานวน ๒ คน แต่งเครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่ม (เงิน-ทอง) 

                    ถวายเครื่องราชสักการะฯ

                 -  จัดเจ้าหน้าท่ีจํานวน ๓ คน ถือป้ายนําหน้าหน่วยงาน และป้ายผ้าทรงพระเจริญ 

19 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ (เสด็จเต่ีย) เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 25645

ณ วัดบางแวก สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ...



ปฏิทินงาน (ชุดท่ี ๒) 6/๕

หมายเหตุ ๑. ปฏิทินงานพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ ประจําปี 256๖ จะจัดต่อจากปปฏิทินงานพระราชพิธีทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรฯ 

เวรเฝ้าฯ วางพานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖5 (ชุดท่ี ๑) โดยมอบหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานแรก โดยเรียงลําดับดังนี้

   1) กรมสอบสวนคดีพิเศษ                                  6) กรมคุมประพฤติ

   2) สํานักงานกิจการยุติธรรม                               7) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

   3) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์                                 8) กรมบังคับคดี

   4) สํานักงาน ป.ป.ส                                        9) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

   5) สํานักงานรัฐมนตรี/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  10) กรมราชทัณฑ์

          2. กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประสานเป็นการภายในกับหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า

           3. ในกรณีงานพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลฯ และพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ  

              ไม่มีการจัดงาน ให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายเดินทางไปเข้าร่วมงานในงานถัดไป

           4. ในกรณีท่ีมีงานนอกเหนือจากปฏิทินงานราชพิธ ี/ รัฐพิธ ีพิธีตักบาตร พระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ   

             และงานพระราชพิธีการจัดริ้วขบวนฯ ประจําปี 256๖ โดยเริ่มจาก สํานักงานรัฐมนตรี/สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานแรก 

กลุ่มงานช่วยอํานวยการและประสานราชการ

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่  2๗  ธันวาคม  ๒๕๖6


