ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

มีชยั วีระไวทยะ ร่วมกับ ซีคอน สแควร์
ร่วมพัฒนาหมู่บา้ น สร้างทุนปัญญา “แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั ่งยืน”
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) นาโดยคุณมีชยั วีระไวทยะ และ บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน) ลงนามร่วมกันในโครงการร่วมพัฒนาหมูบ่ า้ น Village Development Partnership (VDP)
ช่วยเหลือชาวชนบทผูด้ อ้ ยโอกาสให้กบั หมูบ่ า้ นสะพานถม จ.นครราชสีมา เสริมทักษะด้านอาชีพ
ยกระดับคุณภาพชีวติ สู่ชาวชนบท มุง่ ขจัดปญั หาความยากจนอย่างยังยื
่ น
ส่งเสริมให้เป็ นหมู่บา้ นตัวอย่างทาการเกษตรปลอดสารพิษ
ในภาพ (ซ้ายไปขวา) :
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ดร. ฐานทัต พุทธสุวรรณ ผูอ้ านวยการฝา่ ยธุรกิจเพื่อสังคมและการต่างประเทศ
คุณมีชยั วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
บริ ษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
คุณตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผูจ้ ดั การ
คุณจรัญ ผูพ้ ฒ
ั น์ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
คุณสุรชัย เจริญพงษ์ ผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
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NOTE TO EDITOR:
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม โครงการร่วมพัฒนาหมู่บา้ น
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บา้ นหรือ
Village
Development
Partnership
(VDP)
เป็ นความร่วมมือระหว่างสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
โดยคุณมีชยั
วีระไวทยะ
ในฐานะนายกสมาคมฯ
ร่วมกับผูส้ นับสนุนโครงการทัง้ ภาครัฐและเอกชน
จุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาชาวชนบทให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
โดยความช่วยเหลือหลักในการส่งเสริมพัฒนาและเสริมทักษะในด้านการประกอบอาชีพ
ให้ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ซึง่ ชาวบ้านจะเป็ นเจ้าของโครงการและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาทุกขัน้ ตอน
เริม่ ตัง้ แต่การระดมความร่วมมือ
การวางแผน
การดาเนินโครงการ
ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
มุ่งมันเพื
่ ่อให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย และการศึกษา
- ด้านสังคม
ความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวติ
ถือเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ
กิจกรรมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ได้แก่
การส่งเสริมความสาคัญของสถาบันครอบครัว
การอบรมและเสริมสร้างบทบาทสตรี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในชุมชน
- ด้านเศรษฐกิ จ
ปญั หาสาคัญของชาวบ้านในการลงทุนประกอบอาชีพ
คือ
ไม่มหี ลักทรัพย์ดงั นัน้ การจัดตัง้ ธนาคารพัฒนาหมู่บา้ นเป็ นเสาหลักแรกทีจ่ ะช่วยให้ชมุ ชนมีการออมเงิน
และกูเ้ งินเพื่อไปประกอบอาชีพเสริม ฯลฯ
- ด้านสิ่ งแวดล้อม นอกจากการปลูกต้นไม้เพื่อแลกแรงงานกับการลงเงินทุนสาหรับจัดตัง้ ธนาคารพัฒนาหมู่บา้ นแล้ว
โครงการ VDP ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านยังเห็นความสาคัญและริเริม่ กิจกรรมทีช่ ว่ ยพัฒนาสิง่ แวดล้อมของชุมชนให้ดขี น้ึ
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรอย่างยังยื
่ น
- ด้านสุขภาพอนามัย
ได้แก่
การตรวจสุขภาพของแม่และเด็ก
และการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ
การอบรมให้ความรูแ้ ก่เยาวชน
เรื่องยาเสพติด
เพศศึกษา
การป้องกันโรคเอดส์และการปรับปรุงคุณภาพหน่วยงานบริการสุขภาพในท้องถิน่ ให้มศี กั ยภาพในการบริการชาวบ้านได้
มากขึน้
- ด้านการศึกษา ปลูกฝงั ให้เยาวชนมีจติ สาธารณะ (Philanthropy) ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางธุรกิจ
ให้โอกาสด้านการศึกษา จะช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณภาพ
โครงการ VDP เป็ นทีย่ อบรับทัง้ ในและต่างประเทศ ปจั จุบนั ได้มกี ารขยายงานของโครงการไปยังพืน้ ทีช่ นบทประเทศอื่นๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เช่น
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
เป็ นต้น
โดยได้รบั การสนับสนุนอย่างดียงิ่ จากองค์กรภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมระดับต่างประเทศ เช่น Bill & Melinda Gates
Foundation, CLSA, First State Investment เป็ นต้น
ขอขอบพระคุณในการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
สือ่ มวลชนต้องการรายละเอียดเพิ ม่ เติ ม โปรดติ ดต่อ
คุณกาวิน ควงปาริชาติ
โทร. 02 229 4611 ต่อ 810
E-Mail: gavink.pda@gmail.com
คุณสุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ
มือถือ 084 090 1212
E-Mail: tom4456@hotmail.com
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ซีคอน สแควร์ ปันน้าใจ มอบห้องสมุด
ซีคอน สแควร์ นาคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน นาโดยคุณตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) มอบเงินจานวน 110,000 บาท เพื่อก่อสร้างห้องสมุดให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นพระ อ. ลาปลายมาศ จ. บุรรี มั ย์ เมือ่ เร็วๆ นี้
ขอขอบพระคุณในการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
สือ่ มวลชนต้องการรายละเอียดเพิ ม่ เติ ม โปรดติ ดต่อ
คุณกาวิน ควงปาริชาติ
โทร. 02 229 4611 ต่อ 810
E-Mail: gavink.pda@gmail.com
คุณสุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ
มือถือ 084 090 1212
E-Mail: tom4456@hotmail.com
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