
***ระเบียบการรับสมัคร** 
แผนการจัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน  

เดิน – ว่ิง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

๑. จัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินฮิาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกยีรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  หน้าที่ว่าการอ าเภอวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  
 

๒.วัตถุประสงค์ 

    ๒.๑เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู้หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก 

     ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

    ๒.๓ น าเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จดัตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภเิษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมลูนิธ ิ

          ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติดี มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มโีอกาสรับ   
          การศึกษา 

    ๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว และมคีวามจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
 

๓.เป้าหมายผู้ร่วมกจิกรรม จ านวน ๒,๑๐๐ คน (นักเดิน-วิ่ง จ านวนท้ังสิน้ ๒,๑๐๐ คน ) แบ่งเป็น  

      ๓.๑ นักเดิน-วิ่ง(VIP) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑,๓๐๐ คน 

              - องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง            จ านวน ๓๐ คน 

           - เทศบาลในเขตพื้นท่ีจังหวัดเลย ๒๙ แห่ง     จ านวน ๕๖๐ คน 

           - องค์การบริหารส่วนต าบล  ๗๑ แห่ง          จ านวน ๗๑๐ คน 
     ๓.๒ นักเดิน – วิ่ง บุคคลทั่วไป จ านวน ๘๐๐ คน 

         หมายเหตุ จ านวนเป้าหมายนักเดิน – วิ่ง อาจเปลี่ยนแปลงจ านวนได้ตามความเหมาะสม 

 

๔.วิธีการสมัครร่วมกจิกรรม 

 ๔.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย จ านวน ๑๐๑ แห่ง ส่งเอกสารการสมัครส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
จังหวัดเลย/เทศบาลและอบต.ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดเลย 

     ๔.๑.๑ ผู้บริหาร ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๐๑                          
             แห่ง (รวมจ านวน ๑๓๐๐ คน) 
    ๔.๑.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น (VIP) จ านวน ๑๐๑ แห่ง (รวมจ านวน ๑๓๐๐ คน) 

 (๑) ค่าสมัคร คนละ ๕๐๐ บาท  (รายได้ค่าสมัครทั้งหมดไมห่ักค่าใช้จ่าย สมทบจัดตั้งกองทุนการศึกษา ในมูลนิธิร่วมจติตน์้อมเกล้าฯ) 
 (๒) ค่าเสื้อและเข็มทีร่ะลึก คนละ ๔๙๙ บาท  

             (๓) รวมค่าใช้จ่ายคนละ ๙๙๙ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
๔.๒ บุคคลทั่วไป รับสมัคร  ณ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย ระหว่างวันท่ี ๑ ตลุาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
จ านวน ๘๐๐ คน  
           ๔.๒.๑ บุคคลทั่วไป 
                   (๑) ค่าสมัคร คนละ ๑๒๐ บาท ไมม่ีเสื้อ (เฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี เท่านั้น) 
                   (๒) ค่าสมัคร คนละ ๓๒๐ บาท (ค่าสมัคร ๑๒๐ บาท,ค่าเสื้อและเหรียญทีร่ะลึก ๒๐๐ บาท) 

  (รายได้ค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนจัดตั้งกองทุนการศึกษาในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ) 
หมายเหตุ  ๑.จ านวนเป้าหมายนักเดิน-วิ่ง อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

                         ๒.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าส่งใบสมัครและค่าสมัครให้กลุม่งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นส านักงานส่งเสริม 
                             การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย/เทศบาลและอบต.ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดเลย ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม – ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒ เป็นตันไป 
                         ๓.บุคคลทั่วไปช าระค่าสมัครได้ ณ จุดรับสมคัร ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
                              ได้ที่ กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวังสะพุง  จังหวัดเลย (แห่งเดียว) 
 
             ๕.การแข่งขันของนักเดิน-วิ่งฯ 
             ๕.๑ ระยะทาง  
                         - ประเภท Fun  Run  ระยะทาง  ๕.๕ กิโลเมตร 
                         - ประเภท Mini  Marathon  ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร 
             ๕.๒ รุ่นอายุการแข่งขัน (แยกประเภทชาย – หญิง) 
                        - อายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
                        - อายุ ๑๖ -๒๙ ปี 
                        - อายุ ๓๐- ๓๙ ปี 
                          อายุ ๔๐-๔๙ ปี 
                          อายุ ๕๐-๕๙ ปี 
                        - อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
               ๕.๓ ประเภทรางวัล 
                    ประเภท Fun Run  
                          รางวัลที่ ๑,๒,๓ (แยกชาย – หญิง) 
                             -ถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญที่ระลึก 
                    ประเภท Mini  Marathon   
                          รางวัลที่ ๑,๒,๓, (แยกชาย – หญิง) 
                             - ถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญที่ระลึก 


