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สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานปี 2560
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ภาพรวม
ในปี 2560

โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
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ภาพรวมในป ี2560
“สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
อย่างยั่งยืน”

EXECUTIVE 
SUMMARY

สร้างการมีส่วนร่วม ระดมทุนการศึกษา
เพื่อเด็กขาดโอกาส

ผลลัพธ์ทางสังคมอื่นๆ

ในปี 2560 ร้านปันกัน ได้ขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในสังคม  เพื่อจะช่วยเหลือเยาวชน
ขาดโอกาส

เพ่ิมจํานวนผูปน อาทิ ปนเงิน ปนส่ิงของ 
ปนแรง ปนเวลา ฯลฯ ผานหนารานและกิจกรรม
และสามารถขยายสาขาเพ่ิมข้ึนจาก 8 สาขา
เปน 9 สาขา รวมท้ังการหมุนเวียนรานปนกัน 
pop

 
up store 2 pop up ในพ้ืนท่ีตางๆ 

ผลลัพธจากการมีสวนรวมสามารถสราง
โอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กขาดโอกาส
เปนจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสามารถระดมทุนได
43.7 ลานบาท เปล่ียนเปนทุนการศึกษาไดท้ังหมด
6,242 ทุน

นอกจากน้ี ผลลัพธจากการแบงปน
ยังไดชวยเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอม
ลดปริมาณขยะ จากการหมุนเวียนสิ่งของกลับ
มาใชประโยชนอีกคร้ัง จำนวนส่ิงของรวมปนท่ี
สามารถนำมาใชงานตอได 1,099,184 ช้ิน
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ผลลัพธ์
จากการแบ่งปัน

OUR 
IMPACT

ย่อมเยา
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เกี่ยวกับ
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ปันกัน 
“คืออะไร?”

ปันกัน 
“ดำ เนินงานอย่างไร?”

ปันกัน 
“เพื่ออะไร?”

ปนกัน คือ โครงการภายใตการดําเนินงาน
ของมูลนิธิยุวพัฒนในรูปแบบ “ธุรกิจเพ่ือสังคม” 
เปนกลไก (platform ) ตัวกลางท่ีเช่ือมคนใน
สังคมใหมีสวนรวมชวยเหลือเด็กขาดโอกาส
ดานการศึกษาผานการทําส่ิงดีๆ งายๆ ดวย
การ “ปน”

รานปนกัน รับบริจาคแบงปนส่ิงของสภาพ
ดีเพือ่น ํามาเปนสินคาแบงปนภายในราน
ใหคนในสังคมไดมาชวยกันบริจาคเงินอุดหนุน
สินคาแบงปนและนําเงินทั้งหมดมอบเปน
“ทุนการศึกษา” แกเด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิ
ยุวพัฒน

สรางการมีสวนรวม ขยายเครือขายสังคม
แหงการแบงปนออกไปในวงกวางอยางยั่งยืน

เปนทุนการศึกษามอบใหเด็กขาดโอกาส ี
ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป

แบงเบาภาระคาครองชีพของคนเมือง
ชวยเหลือสิ ่งแวดลอมลดปริมาณขยะ

ใหนอยลง
สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ
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ปันแล้วไปไหน?

รับซ้ือของเก่า
(วัสดุเหลือใช้)

คัดท้ิง

8
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สังคมปันกัน
มีใครบ้าง?

PANKAN
SOCIETY
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สังคมปันกัน

คนในสังคมที่มาร่วมแบ่งปันกันเพื่อ
มอบโอกาสทางการศึกษาผ่านรูปแบบ
การปันต่างๆ

ผู้อุดหนุน
สินค้าแบ่งปัน
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ผู้ปันสิ่งของ

ร่วมแบ่งปัน
สิ่งของสภาพดี

ผูรวมแบงปนสิ่งของสภาพดีเพื่อนํามาเปน
สินคาแบงปนในรานปนกัน ผานชองทางตางๆ
ของปนกัน ดังน้ี

หนารานปนกันทุกสาขา

 จัดสงทางไปรษณีย
 จุดต้ังวางกลองรับปนในพ้ืนท่ีตางๆ

คุณพลอยไพลิน เกตุเษถียร
นักปันใจดี ร้านปันกันสาขา ซีคอน บางแค

จำ นวนผู้ปันสิ่งของ
16,742 ราย

บางคนเสื้อผ้าเยอะ 
ของเหลือใช้ที่บ้านเยอะ

ทิ้งไว้ก็เป็นขยะ
อยากให้เอามาแบ่งปันกัน

กิจกรรมปนกัน

รถปนกัน รับส่ิงของช้ินใหญ 
ของท่ีมีปริมาณมาก
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ผู้บริจาคเงินรับสินค้า
แบ่งปัน

อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

ผูที ่ร วมอุดหนุนสินคาแบงปนทุกทานมิใช
ผูซ้ือสินคา แตเปนผูบริจาคเงินเพ่ือมอบโอกาส
ทางการศึกษา เพราะเงินท้ังหมดจะนําไปเปน
ทุนการศึกษาใหกับเด็กขาดโอกาสโดยการ
บริหารจัดการของมูลนิธิยุวพัฒน

คุณดา แก้ม
นักปันใจดี ร้านปันกันสาขา พาราไดซ์ พาร์ค

จำ นวนผู้บริจาคเงิน
รับสินค้าแบ่งปัน
258,994 ราย

มาอุดหนุนสินค้าจากร้านปันกัน
เราก็เหมือนได้ทำ บุญไปด้วย
เพราะได้ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส
ได้เรียนหนังสือต่อ...
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องค์กร/ภาคี
ร่วมสนับสนุน

ปันศักยภาพสนับสนุน
งานปันกัน

องคกร/ภาคี ที่มีศักยภาพ ชวยเหลือแบงปน
สนับสนุนการทํางานของปนกัน เพ่ือสรางการมี
สวนรวมของคนในสังคมและพนักงานในองคกร
อาทิ 
 แบงปนสิ่งของหรือผลผลิตในองคกรเพื่อ
นํามาเปนสินคาแบงปน
 รวมเปนสวนหน่ึงเพ่ือสนับสนุนการทํางาน
ของปนกันหรือจัดกิจกรรมสรางการรับรูเกี่ยว
กับปนกัน  
 อนุเคราะหพื้นที่ในการเปดรานและตั้งวาง
กลองรับปน

ฯลฯ  

ท้ังหมดน้ีคือ “น้ําใจ” จากผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือสราง
และขยายสังคมปนกันใหเขมแข็งและย่ังยืน

องค์กร/ภาคีร่วมสร้าง
สังคมแห่งการแบ่งปัน
126 องค์กร
56 กิจกรรม
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กิจกรรม
ร่วมกับภาค/ีองค์กร
สร้างการมีส่วนร่วม

Partnership 
& 

Support
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ปันพื้นที่

อนุเคราะห์พื้นที่ในการเปิด
ร้านสาขาปันกัน
 ในบริเวณ ตลาดเสรี
มาร์เก็ตสาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
ศรีนครินทร์ และ สาขาเดอะ
ไนน์ พระรามเก้า 
สาขาโรบินสัน ศรีสมาน
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ปันพื้นที่

“สยามดิสคัฟเวอรี”่ 
ศูนย์การค้าใจกลางเมือง

ปนกนัรวมกับบรษิทัคลบั 21 
(ประเทศไทย) จาํกดั, สยาม
ดสิคฟัเวอรี ่ ดิเอก็ซพลอรา
ทอเรียม, บริษทั มาสเตอรพีซ
ออรกาไนเซอร จาํกดั เปด
ราน “ปนกัน Share-rity 
Room” ชนั M สยามดิสคฟั
เวอรี ่ ดเิอก็ซพลอราทอเรียม 
ระหวางวนัท ี18 สิงหาคม - 
15 พฤศจกิายน 2560
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สร้างความร่วมมือ

ปนกนั รวมกับ วตท. รุนที ่19
เปดราน สาขาซีคอน บางแค
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อาสาสมัครปันกัน

ถนนปันกัน

ปันแรง ปันเวลา 
ปันความสามารถ

นอกจาการปนส่ิงของ ปนเงิน ใหกับรานปนกัน
แลว งาน “อาสาสมัคร” ก็เปนอีกหน่ึงการปนท่ี
จะมาชวยกันขยายสังคมแหงการแบงปน  อาทิ 
ปนความรู   ปนความสามารถ    ปนเวลาวาง
เพ่ือรวมกิจกรรมปนกัน ฯลฯ 

สร้างเครือข่าย
อาสาสมัคร 
1,072 คน

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครร่วมออกร้าน 
เพื่อระดมทุนการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาส ใน 
มูลนิธิยุวพัฒน์
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คุณรัตน์ & คุณแอน (ร้าน Timeline)
นักปันอาสา ถนนปันกันครั้งที่ 6 
ตอน ยกก๊วนชวนปัน

มาร่วมเป็นจิตอาสากับปันกัน 
6 ปีแล้ว โดยส่วนตัวเป็นคนชอบ
ทำ บุญอยู่แล้ว ถ้ามีโอกาส การ
เสียสละในวันหยุดเราดีใจและ
เต็มใจมากๆ ซึ่งแตกต่างจาก
บรรยากาศการทำ งานในออฟฟิศ
ได้มาเจอผู้คนข้างนอก ได้เห็นอีก
สังคมหนี่งที่เป็น สังคมของ
จิตอาสา
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คุณปั้น & คุณปริม
นักปันอาสา ถนนปันกันครั้งที่ 6 
ตอน ยกก๊วนชวนปัน

การมาทำ จิตอาสาในช่วงวันหยุด
เราเสียเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่สิ่งที่เรา
ได้กลับมามันเยอะมากกว่านั้น
ต่ออนาคต ต่อความฝัน
ของเด็กหลายๆ คน เพราะการ
ศึกษาช่วยให้สังคมดีขึ้น และเป็น
ความยั่งยืนของชีวิต
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คุณเบล เศรษฐพร  ก่อวานิชกุล
นักวาดภาพประกอบ

อยากเชิญชวนคนที่มีความ
สามารถมาแบ่งปันกัน บางคน
ถนัดเย็บปักถักร้อยหรือทำ งาน
ฝีมือก็ใช้ความสามารถนั้น
มาช่วยกันครับ มาช่วยกันเยอะๆ 
นะครับ

อาสาปันกัน
ปันความสามารถออกแบบลายเสื้อยืดให้
ร้านปันกัน (Merchandise) เพื่อนำมา
เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา
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คุณผึ้ง มธุนาฏ ซอโซตถิกุล
นักธุรกิจและนักวาดภาพประกอบ

ผึ้งเกิดมาค่อนข้างที่จะโชคดี เวลา
ที่ผึ้งเห็นคนที่เขาไม่ได้มีโอกาส
เท่าเราก็อยากจะช่วยทันท ีอยาก
เชิญชวนทุกคนที่มีความสามารถ
มาแบ่งปันกัน ผึ้งถนัดทางด้าน
ศิลปะ ก็เอาความสามารถตรงนี้มา
ออกแบบลายเสื้อให้ปันกันค่ะ

อาสาปันกัน
ปันความสามารถออกแบบลายเสื้อยืดให้
ร้านปันกัน (Merchandise) เพื่อนำมา
เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา
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ครูปาน สมนึก คลังนอก 
นักวาดภาพประกอบ

การให้โอกาสเหมือนเราหยิบยื่น
ไฟฉาย เอาไว้ส่องแสงสว่างที่
ปลายอุโมงค์ เพราะครูปานก็เป็น
เด็กที่ขาดโอกาสมาก่อน ครูปาน
ถึงเข้าใจความรู้สึกนั้นว่าการไม่มี
คือไม่มีจริงๆ การศึกษาวิชา
ความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวเค้าไปตลอด

อาสาปันกัน
ปันความสามารถออกแบบลายเสื้อยืดให้
ร้านปันกัน (Merchandise) เพื่อนำมา
เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา
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ผู้สนับสนุนบริจาคทุน

เพื่อการบริหารงาน

บริจาคทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในร้านปันกัน

“กลมุบรษิทั พรเีมยีร” ผใูหญใจดทีีร่วมสนบัสนนุ
โครงการรานปนกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน
ดวยการบริจาคเงินเพื่อเปนคาใชจายในการ
บริหารงานรานปนกันทั้งหมด อาทิ คาเชาราน 
เงินเดือนพนักงาน คากอสรางราน ฯลฯ  เพื่อ
เงินที่ไดจากการอุดหนุนสินคาแบงปนและ
จากกิจกรรมปนกัน จะสามารถนําไปมอบเปน
ทนุการศกึษาใหกบัเดก็ๆ ทีข่าดโอกาสได 100%

บริจาคสนับสนุน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร้านปันกัน
40.1 ล้านบาท
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หนึ่งการปัน
สร้างการเปลี่ยนแปลง
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สร้างการมีส่วนร่วม
ขยายสังคม
แห่งการแบ่งปัน

คนในสังคมไดมีสวนรวมในการชวยเหลือเด็ก
ขาดโอกาสดวยการ “ปน” ในหลากหลายรูป
แบบตามศักยภาพของตนเอง  เกิดเปน “สังคม
แหงการแบงปน” ท่ีย่ังยืน

ผู้ปันสิ่งของ
16,742 ราย
ผู้บริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน
258,994 ราย
อาสาสมัคร
1,072 ราย
ความร่วมมือจากองค์กร
126 องค์กร

ACTIVE 
CITIZEN
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โอกาสทางการศึกษา
ที่เกิดขึ้น
แบ่งปัน = โอกาสทาง
การศึกษา

*สายสามัญ (ม.1-6)
ทุนละ 7,000 บาท/ปี/คน
สายอาชีพ(ปวช.1-3)
ทุนละ 14,000 บาท/ปี/คน

ทุกการแบงปน คือ โอกาสทางการศึกษาที่
เกิดขึ้น  เงินที่ระดมไดจากรานและกิจกรรม
ปนกัน จะนําไปเปนทุนการศึกษาแกเด็กๆ ที่

ี

ระดมทุนการศึกษา
43.7 ล้านบาท
คิดเป็นจำ นวนทุนการศึกษา*
6,242 ทุน

ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒนไดเรียนหนังสือ
ตอ
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ร่วมสนับสนุนมูลนิธิยุวพัฒน์   

www.yuvabadhanafoundation.org 

yuvabadhana

https://www.youtube.com/watch?v=z70IfydwjYE
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สร้างรูปแบบธุรกิจ
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
ร้านปันกัน และ ปันกัน 
แฟรนไชส์

รานปนกัน มีการจัดการแบบธุรกิจที่เปนระบบ
มีมาตราฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 
จึงทําใหรานปนกันเปนตนแบบของการระดม
ทุนที่ยั่งยืน ปจจุบันรานปนกัน โดย มูลนิธิ
ยุวพัฒน เปดดําเนินงานมาแลว 18 ป มีการ
ข ื สรางพื้นที่การแบงปนเพิ่มขึ้น
ในทุกๆ ป  อีกทั้งยังเปนตนแบบใหกับมูลนิธิ
หรอืองคกรเพื่อสังคมอืน่ๆ นาํไปใชในการระดม
ทุนในรูปแบบของ “ปนกัน แฟรนไชส” อีกดวย

สาขาร้านปันกัน 
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
9 สาขา

ร้านปันกัน pop up store
2 pop up

แฟรนไชส์
1 แห่ง

ปันกัน แฟรนไชส์
โคราช ปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช
เดอะมอลล ์โคราช ชั้น 1
www.facebook.com/koratpankan

โคราช
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ช่วยลดต้นทุน
ค่าครองชีพ
สินค้าแบ่งปันราคา
ย่อมเยา

สินค้าแบ่งปัน
ในร้านปันกันคิดเป็นมูลค่า
38.5 ล้านบาท

ของรวมปนท่ีนำมาเปนสินคาแบงปนภายในราน
มีราคายอมเยา ซ่ึงชวยแบงเบาภาระคาครองชีพ
ของคนสังคมเมืองไดอีกทางหน่ึงดวย
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ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
Reused
Recycle

การนําสิ่งของสภาพดีแตไมไดใชประโยชน
แลวมาแบงปนที่รานปนกันเพื่ออสงตอสิ่งของ
ใหคนอื่นไดใชประโยชนตอ ถือเปนการชวย
รกัษาสิ่ง แวดลอม ชวยลดปรมิาณขยะ หมนุเวยีน
สิ่งของใหกลับมามีคุณคาอีกครั้ง

จำ นวนสิ่งของร่วมปัน
1,099,184 ชิ้น*

*จำ นวนสิ่งของร่วมปันที่สามารถนำ มาใช้งานต่อได้
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ช่วยสร้างงาน 
สร้างอาชีพ

รานปนกัน สรางโอกาสในการทํางานชวยเหลือ
สังคมอยางเต็มเวลา โดยไดรับผลตอบแทน

จำ นวนพนักงานปันกัน
81 คน
จำ นวนผู้ผลิต 
40 ราย

พนักงานปันกัน
และผู้ผลิต

และสวัสดิการที ่เหมาะสม รวมถึงยังไดชวย
สรางงานใหกับผูรับจางผลิตสินคา (Merchandise)
ผูรับเหมากอสราง ผูผลิตส่ือประชาสัมพันธ ฯลฯ
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หนึ่งการปัน
สร้างการเปลี่ยนแปลง

33

OUR 
IMPACT
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สื่อสารปันกัน
สร้างการรับรู้ 
เผยแพร่ข้อมูล 
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ให้ปันกันเป็นที่รู้จัก

สื่อสารเพื่อเผยแพร สรางการรับรูชักชวนใหคนในสังคมไดรวม
เปนสวนหน่ึงของสังคมแบงปน ผานส่ือในชองทางตางๆ ท้ังรูปแบบ
offline และ online โดยจะมีการประชาสัมพันธขาวสารและ
กจิกรรม/ สรางการมสีวนรวมผานแคมเปญระดมสิ่งของ/ สื่อสาร
เพื่อความโปรงใสจากรายงานผลการดําเนินงานและการนําเงินไป
ใชเพื่อทุนการศึกษา ใน มูลนิธิยุวพัฒน เปนตน

เผยแพร่ข้อมูล 
สร้างเครือข่ายนักปัน
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online
การสื่อสารออนไลน์

Facebook 
Instragram
E-mail
line@
Youtube

Page Like
43,982 users

www.facebook.com/pankansociety

Follower
656 users

Instagram @pankansociety

Member
1,260 users

ID : @pankansociety
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offline
การสื่อสารออฟไลน์

 สื่อประชาสัมพันธ์ 
ใบปลิว โปสเตอร์ 
Standee 
 สื่อโทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์
 กระดานข่าวปันกัน 
ในร้านปันกันทุกสาขา
 การนำ เสนอข้อมูลใน
องค์กรต่างๆ 
 จดหมายข่าวร่วมกับ 
มูลนิธิยุวพัฒน์
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รายงานการเงิน
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เงินบริจาครับ
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เงินบริจาครับจาก
รานปนกันและ

กิจกรรม

38.5
2.2
3.0

43.7
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คาใชจาย
รานปนกัน

2.2

9.8
18.0
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เงินบริจาค
เพื่อเปนคาใชจาย
ของรานปนกัน

2.2

11%

42

19.9
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ในงานปันกัน
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ผู้มีส่วนได้เสีย ส่ิงท่ีผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง การตอบสนอง/ความท้าทาย

ผู้ปันส่ิงของ

ผู้บริจาคเงิน
รับสินค้าแบ่งปัน

อาสาสมัคร

มีส่วนร่วมสนับสนุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
เยาวชนขาดโอกาส
การให้บริการของพนักงาน/ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อ/  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ  น่าเช่ือถือ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
มีการกำ กับดูแลกิจการท่ีดี
ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาส่ิงแวดล้อม

ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด ็กขาดโอกาส
ได้รับสินค้าแบ่งปันที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม
ความเอาใจใส่และบริการท่ีรวดเร็ว
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  น่าเชื่อถือ  มีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส 
มีการกำ กับดูแลกิจการท่ีดี

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคมแห่งการแบ่งปันโดยการได้ใช้
เวลาว่างในการทำ ประโยชน์เพ่ือสังคม
นำ ศักยภาพและความสามารถที่มีอยู ่เพื ่อช่วยเหลือ
งานปันกัน
เห็นผลลัพธ์ท่ิเกิดข้ึนจากการร่วมเป็นอาสา
ได้รับทัศนคติและข้อคิดใหม่ๆ ท่ีเกิดจากงานอาสา

มีการจัดการเก่ียวกับงานอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง
อาสาได้รับทราบข้อมูลผลลัพธ์จากการทำ  งานท่ีสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนขาดโอกาส

การบริหารจัดการของร่วมปันเป็นระบบและโปร่งใส
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือนำ  มาปรับปรุง
รูปแบบและมาตราฐานการบริหารกิจการ
จ ัดทำ สื ่อเผยแพร่ข ้อมูลการนำ เง ินจากการ
จำ หน่ายสินค้าแบ่งปันไปเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา 
อาทิ รายงานประจำ ปี/ จดหมายข่าว และข้อมูล
เผยแพร่ออนไลน์
ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ ผ่าน
ช่องทางการส่ือสารต่างๆ ท้ังออฟไลน์และออนไลน์
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ผู้มีส่วนได้เสีย ส่ิงท่ีผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง การตอบสนอง/ความท้าทาย

ภาคี/องค์กร และ
ผู้สนับสนุนบริจาคเงิน
เพ่ือการบริหารจัดการ

พนักงาน

เป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง/ ขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน 
และสร้างจิตสำ นึกของการแบ่งปันให้กับคนในองค์กร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน
มีข้ันตอนการทำ งานท่ีชัดเจนและเป็นระบบ/ ให้ข้อมูลท่ีถูก
ต้องน่าเช่ือถือ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส 
มีการกำ กับดูแลกิจการท่ีดี

ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีได้รับ
มองเห็นความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
มีสภาพแวดล้อมการทำ งานท่ีดี
สามารถทำ งานช่วยเหลือสังคมได้เต็มเวลา

มีระบบบริหารงานจัดการผลตอบแทนและสามารถดูแล
สวัสดิการได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำ งาน
ประเมินและให้แนวทางการทำ  งานเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำ งาน

เปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส ของการนำ เงินท่ีได้รับ
มาไปใช้เพื ่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
การบริหารจัดการกิจการท่ีเป็นระบบและมีมาตราฐาน
แสดงผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก
การสนับสนุนในด้านต่างๆ ขององค์กร
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ข้อมูลทั่วไป
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โครงสร้างการจัดการ
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความน่าเชื่อถือและความ
โปร่งใสในการดำ เนินงาน 

การสร้างความร่วมมือ
เพื่อระดมสิ่งของ

บุคลากรในการทำ งานพื้นที่ในการเปิดร้านปันกัน

เน่ืองจากร้านปันกันเป็นธุรกิจเพ่ือ
สังคมท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมจากองค์กรและ
คนในสังคม ดังนั้นการดำ เนินงาน
ทุกข้ันตอนจึงต้องมีความโปร่งใส
น่าเช่ือและตรวจสอบได้ อาทิ การรับ
ส่ิงของร่วมปัน การจัดจำ หน่ายสินค้า
แบ่งปัน การจัดการส่ิงของร่วมปันใน
คลังสินค้า เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าส่ิงของ
ทุกช้ินท่ีได้รับการแบ่งปันมาจะถูก
เปล่ียนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
ขาดโอกาสตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ต้ังไว้

สินค้าแบ่งปันในร้านปันกันเกิดจาก
การมีส่วนร่วมขององค์กรและคนใน
สังคม เพื่อให้แน่ใจว่าจำ นวนสิ่งของ
ร่วมปันจะเพียงพอกับจำ นวนสาขา
ของร้านที่มีอยู่ และที่ เปิดเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี จึงต้องมีการวางแผน
งานการระดมที่มีประสิทธิภาพ ผ่าน
กิจกรรมการสร้างความร่วมมือ 
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
อย่างต่อเนื่อง การกระจายพื้นที่ตั้ง
วางกล่องรับปันในจุดต่างๆ  รวมถึง
ก ารรั กษาสั มพั นธ์ กั บผู้ ปั น เดิ ม 
เป็นต้น

เ พ่ือให้การทำงานของร้านปันกัน
ดำ เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้อง
มีการพัฒนาบุคคลากรและคัดเลือก
ผู้ ท่ีจ ะ เ ข้ ามาป ฏิ บั ติง าน ไ ด้อ ย่าง
เหมาะสม รวมถึงการดูแลพิจารณา
ขยายอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
งานท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี เพ่ือ
ลดอัตราการเข้า – ออกของพนักงาน
และรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความ
เช่ียวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์

ทำเลการเปิดร้านปันกันเป็นปัจจัย
ที่ สำค ัญในการขยายสังคมแห่ง
การแบ่งปัน ดังนั้นการคัดเลือกพื้นที่
ในการเปิดร้านสาขาจึงต้องมีการ
ทำ แผนงาน  ศึกษาความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ(feasibility study) ในการ
พิจารณาว่าพื้นที่นั้นๆ เป็นทำ เลที่มี
ความเหมาะสมหรือไม ่  เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของแผนงานการขยาย
สาขาในแต่ละปี
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สาขาร้านปันกัน 
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
เปิดดำ เนินการ 
9 สาขา และ 

2 pop up store*

* Pop up store ร้านหมุนเวียนที่เปิดบริการใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่งและสามารถปรับรูปแบบและขนาด
ได้ตามพื้นที่ต่างๆ

ปี 2543
สาขา พาราไดซ์ พาร์ค 
ศรีนครินทร์
ชั้น G บริเวณตลาดเสรีมาร์เก็ต

ปี 2554
สาขา เดอะไนน์ พระรามเก้า
บริเวณตึกจอดรถใหม่
ตลาดเสรีมาร์เก็ต

ปี 2558
สาขา เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว
ชั้น G ห้อง 46-48
ใกล้กับร้าน Swensen’s

สาขา เทสโก้ โลตัส พระราม1
ชั้น 2 ใกล้กับทางออก
ลานจอดรถ

ปี 2559
สาขา ปาล์ม ไอส์แลนด์
มอลล์ เทพารักษ์
ชั้น 1 ตรงบันไดเลื่อน

สาขา โรบินสัน ศรีสมาน
ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์ SF
Cinema

สาขา ซีคอน สแควร์ 
ชั้น B Mobile Zone 
ห้อง B039

สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
ชั้น 3 โซนโรบินสัน 
ใกล้กับ F-runway

ปี 2560
สาขาซีคอน บางแค 
ชั้น 3 โซนธนาคาร 
(ติดกับธนาคารกรุงไทย)

ร้านปันกันไปยังไง คลิกเลย
www.pankansociety.com/สาขาปันกัน
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ติดต่อปันกัน

สำ นักงาน ร้านปันกัน
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ที่อยู 
1 พรีเมียรคอรเปอเรทปาร์ค 
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กทม. 10250

โทรศัพท ์02 301 1096, 
081 903 6639
โทรสาร 02 301 1439
อีเมล 
adminpankan@ybf.premier.
co.th
เว็บไซต์
www.pankansociety.com 
เฟซบุ๊ค
www.facebook.com/
pankansociety
IG pankansociety

Line@ @ร้านปันกัน

สำ นักงาน โคราชปันกัน
โดย มูลนิธิชุมชมโคราช

ที่อยู่ มูลนิธิชุมชนโคราช
1818 อาคารหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา (ชั้นลอย)
ถ.สุรนาราย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000

โทรศัพท์  093 545 8535 
เฟซบุ๊ค
www.facebook.com/
koratpankan




