
แบบรายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๕๘ 
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

 
๑. โรงเรียนระดับ     มัธยมศึกษา  ประถมศึกษาขยายโอกาส  ประถมศึกษา 
๒. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ๓๕  คน 
๓. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด าเนินการในปี ๒๕๕๘ 

๓.๑ ประชุม / อบรม / สัมมนา 
      เรื่องความรู้เรื่องฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปัญหาโฆษณา  
          วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๘  สถานที ่โรงเรียนคลองบางโพธิ์   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน 
      เรื่องการเลือกบริโภคอาหาร และหน่วยงานร่วมกับ อย.  
          วันที่ ๒ ก.ค.๕๘  สถานที ่โรงเรียนคลองบางโพธิ์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน  
๓.๒ กิจกรรมการรณรงค์ 
      เรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ผ่านมาตรฐาน อย.  
          วันที่ ๖ ส.ค.๕๘  สถานที ่ชุมชนคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ต.คูบางหลวง หมู่ที่ ๕ ต.คูขวาง 
                               ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน 
      เรื่องภัยจากอาหาร หวาน มัน เค็ม  
          วันที่ ๖ ส.ค.๕๘  สถานที่ ชุมชนคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ต.คูบางหลวง หมู่ที่ ๕ ต.คูขวาง   
                               ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ๓๒๐ คน 
๓.๓ จัดท าสื่อสนับสนุน 
      เรื่อง ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ       จ านวน ๑๒๐ แผ่น/ชิ้น 
      เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร      จ านวน ๒๐๐ แผ่น/ชิ้น 
      เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ผ่านมาตรฐาน อย.   จ านวน ๑๒๐ แผ่น/ชิ้น 
      เรื่อง ภัยจากอาหาร หวาน มัน เค็ม     จ านวน ๓๒๐ แผ่น/ชิ้น 

๔. กิจกรรมอ่ืน ๆ 
      การตรวจสอบอาหารจากผู้ประกอบการในโรงเรียน  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

๕. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ 
 อบจ. จ านวน   บาท    อบต. จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท  
 สสส. จ านวน   บาท    อ่ืน ๆ จ านวน   บาท  
 

ผู้ประสานงาน ชื่อ  
๑. นางสาวอรุณศรี  เหลืองธานี  โทร. ๐๒ - ๕๙๘๓๒๓๘   โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙- ๕๒๔๕๗๓๓ 
๒. นางสาววาสนา  สุขอนันต์   โทร. ๐๒ - ๕๙๘๓๒๓๘   โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ – ๘๘๐๗๕๘๘    
๓. นางสาวพรศิริ   ศิริแก้ว   โทร. ๐๒ - ๕๙๘๓๒๓๘   โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕- ๐๘๒๖๔๙๑    

 

 
******************************************** 

 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม อย.น้อย ปี ๒๕๕๙ 
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

 
๑. โรงเรียนระดับ     มัธยมศึกษา   ประถมศึกษาขยายโอกาส   ประถมศึกษา 
๒. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรม อย. น้อย   ๓๔  คน 
๓. กิจกรรม อย.น้อย ที่ด าเนินการในปี ๒๕๕๙ 

๓.๑ ประชุม / อบรม / สัมมนา 
      เรื่อง ความรู้เรื่องฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ และปัญหาโฆษณา  
             วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙  สถานที่ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ และชุมชน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน 
      เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของอาหารและสารปนเปื้อน  
             วันที่ ๖ ก.ค.๕๙  สถานที่ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ และชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน 
๓.๒ กิจกรรมการรณรงค์ 
      เรื่อง การบริโภคผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ผ่านมาตรฐาน อย.  
             วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙  สถานที่ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ และชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน 
      เรื่อง ภัยจากอาหาร หวาน มัน เค็ม  
             วันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙  สถานที่ โรงเรียนคลองบางโพธิ์ และชุมชน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน 
๓.๓ ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภณัฑ์สุขภาพกับนักเรียน 
      สถานทีโ่รงเรียนคลองบางโพธิ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๙  คน 

๔. การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย    ด าเนินการ      ยังไม่ด าเนินการ   
ผลการด าเนินการ ๑ ปีที่ผ่านมา รับแจ้งจ านวน.......-.......เรือ่ง    แก้ไขเสร็จสิ้น........-..........เรื่อง 
                                       แจ้ง สสจ........... .-..........เรื่อง    แจ้ง อย.......... .-...............เรื่อง       

๕. กิจกรรมอื่น ๆ 
      การตรวจสอบอาหารจากผู้ประกอบการในโรงเรียน  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

    ๖. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ 
 อบจ. จ านวน   บาท    อบต. จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท  
 สสส. จ านวน   บาท    อ่ืน ๆ จ านวน   บาท  
 

ผู้ประสานงาน ชื่อ  
๑. นายไพศาล   ศรีเพชร  โทร. ๐๒ - ๕๙๘๓๒๓๘   โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔ - ๐๐๕๘๘๙๑ 
๒. นางสาววาสนา  สุขอนันต์   โทร. ๐๒ - ๕๙๘๓๒๓๘   โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ – ๘๘๐๗๕๘๘    
๓. นางสาวสุจิตรา   สุณา   โทร. ๐๒ - ๕๙๘๓๒๓๘   โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ – ๙๑๗๓๖๒๕    

 
 

******************************************** 


