


 
 
 

ก ำหนดกำร  
พิธเีปิดโครงกำรรวมใจเป็นหน่ึงเดียว MOI RUN 2022 เน่ืองในโอกำสกำรสถำปนำกระทรวงมหำดไทย  

ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565  
ในวันอังคำรท่ี 9 สิงหำคม 2565 เวลำ 10.00 – 11.30 น. 

ณ ห้องประชุม 5501 อำคำร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
************************** 

เวลำ 

๐8.30 – 10.0๐ น. - ลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
สมาคมสันนบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
แห่งประเทศไทย และมลูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

10.00 น. - ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเดินทางถึง หอ้งประชุม 5501  
อาคาร 5 ช้ัน 5  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 - รับชมวิดิทัศน์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาส
การสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565  

- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กล่าวรายงาน  
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจเป็นหนึง่เดียว  

MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย  
ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 

- ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน 

- ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 
   รองประธานกรรมการอ านวยการมลูนิธิร่วมจิตต์นอ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน  
   ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกสมาคมองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
และนายกสมาคมองค์การบรหิารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ร่วมให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชน 

11.30 น. - เสร็จสิ้นงานพิธีเปิดโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022  
  เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 

 
หมำยเหตุ      1. การแต่งกาย 
                      - ผู้บริหารหน่วยงานใส่เสื้อว่ิงคอกลม MOI RUN 2022 
                      - แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ติดตาม สื่อมวลชน สวมใส่ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ 
                  2.  ผู้เข้าร่วมงานโปรดแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ณ จุดลงทะเบียน 
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เน่ืองในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 
แบบรายงานผู้มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการรวมใจเป็นหน่ึงเดียว MOI RUN 2022

จังหวัด .......................................

Size เส้ือ
หมายเหตุช่ือ - สกุลท่ี

รวม

แบบท่ี 1 ส ำหรับจังหวัดรำยงำน

ลงช่ือ........................................ผู้รับรองข้อมูล
(.........................................)

ต ำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด

หมำยเหตุ 1. แบบรำยงำนใช้ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรสมัครจะเรียบร้อย
เมื่อลงทะเบียนและช ำระเงินผ่ำนระบบ Line Official MOI RUN 2022 

2. ก ำหนดส่งแบบรำยงำนภำยในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎำคม 2565 ดังนี้
- รูปแบบไฟล์ข้อมูล (Excel) ทำง E-mail : edudla.team@gmail.com
- รูปแบบเอกสำร ลงนำมรับรองโดย ท้องถิ่นจังหวัด

3. ติดต่อผู้ประสำนงำนโครงกำร นำยอัครเดช กลิ่นสังข์ โทร. 091 840 8293

Line Official MOI RUN 2022 
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แบบรายงานผู้มีความประสงค์สมัครเข้าร่วม โครงการรวมใจเป็นหน่ึงเดียว MOI RUN 2022
เน่ืองในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน/อปท. .......................................

ท่ี ช่ือ - สกุล
Size เส้ือ

หมายเหตุ

รวม

เบอร์โทรศัพท์

แบบท่ี 2 ส ำหรับหน่วยงำน/อปท. รำยงำน

ลงช่ือ........................................ผู้รับรองข้อมูล
(.........................................)

ต ำแหน่ง....................................
เบอร์โทรศัพท์............................

หมำยเหตุ แบบรำยงำนใช้ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรสมัครจะเรียบร้อย
เมื่อลงทะเบียนและช ำระเงินผ่ำนระบบ Line Official MOI RUN 2022 

Line Official MOI RUN 2022
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