การประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
และสถาบั น พัฒ นาฝี มือ แรงงาน 19 เชีย งใหม่ ขอเชิญเข้าร่ว มประกวด สุ ขกายสบายใจนวดไทยล้ านนา
ภายใต้โ ครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพเชียงใหม่สู่ สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการนวดไทย เกิดการพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทยสร้างสรรค์สู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับ
การประกวด สุ ข กายสบายใจนวดไทยล้ า นนา มี แ นวคิ ด การบริ ก ารนวดไทยที่ ใ ส่ ใ จตั้ ง แต่ ด้ า น
การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดี การตระเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ ผลิตภัณฑ์ และตัวผู้ให้บริการอย่างมี
สุขอนามัยที่ดี อันส่งผลให้ผู้รับบริการนวดไทยมีความพึงพอใจ มีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยจากการรับบริการ
นวดไทย จนเกิดเป็นสุขกายสบายใจเมื่อรับบริการนวดไทยล้านนา
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
1.1 เป็นพนักงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
(ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย) ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
1.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
2. กติกา การประกวด
2.1 การประกวด ได้แก่ การประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา
2.2 รางวัลประกอบด้วย
โล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
โล่รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
2.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด ได้รับใบประกาศนียบัตร
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จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
2 รางวัล

3. การเข้าร่วมประกวด
3.1 ระบุ ชื่อทีมที่เข้าร่วมประกวด (1 ทีม ประกอบด้วย 5 คน ได้แก่ พนักงานผู้ให้บริการ 3 คน และ
ตาแหน่งอื่น อีก 2 คน โดยแบ่งตาแหน่ง ผู้ให้บริการ ผู้ถูกนวด ผู้อธิบายผู้จัดเตรียมอุปกรณ์)
ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกที่เข้าร่วมประกวด ที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน หรือต้นสังกัด เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมระบุประเภทการประกวด
3.2 การประกวดรอบคัดเลือก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. หรือ
ที่ผู้จัดกาหนด
3.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศประเภทละ 5 ทีม (หรือที่คณะกรรมการพิจารณา)
ต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศภายในงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่หรือที่ผู้จัดกาหนดในวันที่
25 มิถุนายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. หรือที่ผู้จัดกาหนด การตัดสินของกรรมการถือ
เป็นที่สิ้นสุด
4. กาหนดเวลาและวิธีการสมัครเข้าร่วมประกวด
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560
4.1 สมัครด้วยตนเองที่งานธุรกิจสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 หรือ
4.2 สมัครผ่านชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา ที่อยู่ 38 ถ.ราชภาคีนัย ต.พระสิงห์
อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200 โทร 053-279-403, 081-4688816 หรือ
4.3 ทางไปรษณียต์ อบรับ (โดยจ่าหน้าซองถึง นางสาวธัญนันท์ ราชภัณฑ์) งานธุรกิจสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200)
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวธัญนันท์ ราชภัณฑ์ หรือ ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์ งานธุรกิจสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0 5321 1048-50 ต่อ 302
โทรสาร 0 5321 2472 Email: healthwisdom_cm@hotmail.com (ระบุ ชื่ อ หั ว เรื่ อ งว่ า

การประกวด)
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6. ระยะเวลา
ลาดับ
กิจกรรม
1 ประชาสัมพันธ์เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกวด
2 กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วมประกวด
3 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
4 ประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการคัดเลื อกเข้าร่ว มประกวด
รอบคัดเลือก และประกาศคาชี้แจงการเตรี ยมความ
พ ร้ อ ม ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ที่
www.lannahealthhub.org และ ณ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
5 การประกวดรอบคัดเลือก ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการประกวด รอบชิง
ชนะเลิศ ทาง www.lannahealthhub.org และ
ณ เวทีการประกวด
7 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ
8 ผู้ชนะการประกวดรับรางวัล ภายในงาน Lanna
Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ
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กาหนดเวลา
1 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560
1 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560
5-9 มิถุนายน 2560
15 มิถุนายน 2560

23 มิถุนายน 2560
เวลา 10.00-16.00 น.
23 มิถุนายน 2560
เวลา 20.00 น.
25 มิถุนายน 2560
เวลา 13.00-17.00 น.
1 กรกฎาคม 2560

