ธนาคารความดีต�ำบลหัวง้ม
ธนาคารสะสมทุนความดีของชุมชน

ธนาคารความดีต�ำบลหัวง้มนั้น เกิดขึ้นจากความสับสนและค�ำถามท้าทาย
ในการร่วมท�ำดีของคนต�ำบลหัวง้ม ได้แก่ ความดีคืออะไร ความดีมีจริงหรือไม่ ท�ำดีแล้วได้
อะไร ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการท�ำให้ความดีที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกคน ซึ่งเป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ ใช้ได้ กินได้ และมีจดุ หมายให้ทกุ คนท�ำความดี
เพื่อความดี ท�ำความดีเพื่อความสุขที่เกิดจากใจที่เป็นสุขตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา
ซึ่งก็คือนามธรรมอีกครั้งหนึ่ง

พระครูสุจิณกัลยาณธรรม เจ้าอาวาส
วัดศรีเมืองมูล อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้
กล่าวถึงแรงบันดาลใจในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิด
การก่อตัง้ “ธนาคารความดีตำ� บลหัวง้ม” ขึน้
ซึง่ กลุม่ แกนน�ำชุมชนต�ำบลหัวง้มต่างเห็นด้วย
เนื่องจากขณะนั้นชุมชนก�ำลังเผชิญปัญหา
การแพร่ระบาดของอบายมุขในรูปแบบต่างๆ
ทั้งเหล้า บุหรี่ และการพนัน ดังนั้นแกนน�ำ
ชุมชน น�ำโดยนายวินัย เครื่องไชย นายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหัวง้ม จึงสานต่อ
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แนวความคิดจนสามารถก่อตั้งธนาคารความ
ดีต�ำบลหัวง้ม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2550
นับเป็นเวลาร่วมสิบปีทธี่ นาคารความดี
ต�ำบลหัวง้มได้เปิดท�ำการ เพื่อรับฝากความดี
ของคนในชุมชน โดยมีหลักการส�ำคัญ คือ
“ท�ำความดีสร้างค่าความเป็นคน ยามขัดสน
เราให้แลกเป็นสิ่งของ”

เมื่อท�ำดีย่อมได้ดี

รู ป แบบการด� ำ เนิ น งานของธนาคาร

ความดีประยุกต์มาจากธนาคารพาณิชย์ทวั่ ไป
คือมีการเปิดบัญชีสะสมความดี ให้สมาชิก
“ฝากความดี” โดยจะตีค่าการท�ำความดี
ต่างๆ เป็นคะแนนความดี เช่น การร่วมประชุม
ประชาคมหมู่ บ้านได้ครั้งละ 15 ความดี,
งดซื้อหวยได้งวดละ 30 ความดี, งดเหล้าเข้า
พรรษาได้ 300 ความดี เป็นต้น
สมาชิกสามารถน�ำความดีไปฝากได้ทงั้ ที่
ส� ำ นั ก งานใหญ่ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบลหัวง้ม และที่สาขาย่อยของเเต่ละ
หมู่บ้าน โดยที่ส�ำนักงานใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่
ประจ�ำคอยรับฝากความดี และที่สาขาย่อย
จะมีผู้จัดการสาขา คอยท�ำหน้าที่จดบันทึก
และรับฝากความดี เช่น ท�ำความสะอาด
ชุมชน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือร่วมบริจาค
ในกิจกรรมการกุศล ปัจจุบันธนาคารแห่งนี้มี
สมาชิกจ�ำนวน 2,740 คนแล้ว
คะแนนความดีที่สะสมไว้นั้น สมาชิก
สามารถ “ถอนความดี” ได้ โดยเป็นสิ่งของ
ต่างๆ ที่ได้รับบริจาคเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี
ข้อแม้ว่าสมาชิกจะต้องมีความดีสะสมอย่าง
น้อย 250 ความดี แต่ต้องเหลือคะแนนความ
ดีไว้ในบัญชีอย่างน้อย 100 ความดี ทั้งนี้

การแลกสิ่ ง ของต่ า งๆ ด้ ว ยความดี เ ป็ น
กุศโลบายทีท่ ำ� ให้คนในชุมชนหันมาประพฤติ
ปฏิ บั ติ ใ นสิ่ ง ที่ ดี บ นพื้ น ฐานความเชื่ อ ว่ า
“ท�ำดียอ่ มได้ด”ี หรือ “ความดีเป็นสิง่ จับต้องได้”
นั่นเอง
จิตติกาญจน์ เครื่องไชย เจ้าหน้าที่
ธนาคารความดีต�ำบลหัวง้ม เล่าว่า “สิ่งของ
ต่างๆ ที่ธนาคารเราให้ชาวบ้านน�ำความดี
มาแลก หรือว่ามาถอนความดี ส่วนใหญ่จะ
ได้รับบริจาคจากวัด เป็นพวกเครื่องสังฆทาน
ต่างๆ ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอก น�้ำยาล้างจาน
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง
หรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งช่วงแรกๆ
ชาวบ้านก็จะนิยมมาถอนความดีกนั แต่เดีย๋ วนี้
แทบไม่คอ่ ยมีใครมาถอนเลย หลายคนบอกว่า
ที่ไม่อยากถอนเพราะเสียดายยอดความดี
อยากสะสมไว้เยอะๆ เป็นความภูมิใจของเขา
ท�ำให้เราเห็นว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ท�ำดีเพื่อ
หวั ง สิ่ ง ของตอบแทน อั น นี้ ก็ เ ป็ น ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน”
ทุกวันนี้ ชาวบ้านมักจะน�ำคะแนนความดี
มาแลกเป็นผ้าไตรและผ้าบังสุกุล เพื่อน�ำไป
ใช้ในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลศพและพิธีฌาปนกิจ ซึ่ง
เมื่อเสร็จจากพิธีดังกล่าวแล้ว ทางวัดจะน�ำ
ผ้าไตรและผ้าบังสุกุลที่ชาวบ้านถวาย มา
บริจาคให้กบั ธนาคารความดี เพือ่ ใช้หมุนเวียน
กันในชุมชน ช่วยให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้
จ่ายไปได้มาก

ขับเคลื่อนชุมชนด้วย “ความดี”

ในการด�ำเนินกิจกรรมธนาคารความดี
ของต�ำบลหัวง้ม ได้ยึดหลัก “บวร” คือ บ้าน
วัด ราชการ โดยที่ทุกภาคส่ว นได้ท�ำงาน
ประสานกัน และขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
โดยใช้ธนาคารความดีเป็นฐาน
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นายพั น ธุ ์ ดี พรหมเทศ รองนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลหั ว ง้ ม เล่ า ว่ า
“ธนาคารความดีเปรียบเสมือนเป็นก้านร่วม
คือเป็นฐานที่สามารถเชื่อมต่อทุกกิจกรรม
ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ อย่ า งงานด้ า น
สาธารณสุ ข ที่ ป กติ มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ค นเลิ ก
เหล้า เลิกบุหรี่ ลดความอ้วน ลดเบาหวาน
ความดัน เขาก็เอาตรงนีม้ าเป็นคะแนนความดี
ใครท� ำ ได้ ก็ ไ ด้ ค ะแนนความดี ไ ป อย่ า งนี้
เป็นต้น ซึ่งตอนนี้เราบูรณาการแทบทุกเรื่อง
โดยใช้ธนาคารความดีเป็นตัวขับเคลื่อน”
นอกจากนี้ ธนาคารความดียังมีการ
“คืนก�ำไรให้ชุมชน” โดยการน�ำสิ่งของและ
เงินที่ได้รับบริจาคเข้าโครงการ มอบให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุในชุมชน เป็น
จ�ำนวน 5 รายต่อเดือน โดยจะหมุนเวียนไปใน
13 หมูบ่ า้ น อีกทัง้ ยังมอบทุนการศึกษาให้กบั
เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
ด้ ว ยกั น เอง ขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

ผลก�ำไรทีง่ อกงามของ “ธนาคารความดี”

จากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า
10 ปีของธนาคารความดี ท�ำให้เกิดการขยาย
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายไปยังสถานศึกษา
ด้วยการตั้ง “ธนาคารความดี” ในโรงเรียน
ครอบคลุมทั้ง 3 แห่งในพื้นที่ เพื่อปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนรุน่ ใหม่เป็นผูท้ มี่ จี ติ สาธารณะ
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คิดดี ท�ำดี ซึ่งจะท�ำให้เกิดการพัฒนาคนที่มี
คุณภาพในอนาคต
นอกจากนี้ยังเกิดความเปลี่ยนแปลง
มากมายในต�ำบลหัวง้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้
ของคนในชุมชน เช่น การให้ความร่วมมือ
หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมมากขึ้น ปัญหา
ความขั ด แย้ ง หรื อ การทะเลาะเบาะแว้ ง
ลดน้อยลง เพราะมีการลด ละ เลิก อบายมุขกัน
มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจุบันในงานบุญ
ต่างๆ และงานศพที่จัดขึ้นในต�ำบลหัวง้มจะ
ไม่มกี ารเลีย้ งเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ อีกทัง้ ยังมี
ชาวบ้านที่ตั้งสัจจะอธิษฐานในการเลิกบุหรี่
และเลิกเหล้าตลอดชีวิตเป็นจ�ำนวนมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้ ง นี้ ป ั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การขั บ
เคลื่อนกิจกรรมของชุมชนคือ ผู้น�ำชุมชนที่
เข้าใจและเห็นความส�ำคัญในปัญหาความ
เป็นอยู่ของประชาชน จนน�ำไปสู่การร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ
ที่ส�ำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งอยู่
บนฐานของความเชื่ อ และความศรั ท ธาใน
คุณงามความดี ท�ำให้ธนาคารความดีต�ำบล
หั ว ง้ ม สามารถด� ำ เนิ น กิ จ การมาได้ อ ย่ า ง
เข้ ม แข็ ง จนเป็ น ต้ น แบบในศึ ก ษาดู ง าน
เกิ ด การน� ำ ไปพั ฒ นาต่ อ ยอดขยายผล
สร้างธนาคารความดีให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ

3 “เมนูความดี” ทีธ่ นาคารฯได้กำ� หนดไว้ในการแลกคะแนนความดี ท�ำให้เห็นการขับเคลือ่ น
งานด้านต่างๆ ในชุมชนที่บูรณาการเข้าด้วยกันบนฐานของธนาคารความดี
เมนูที่ 1 “ท�ำดีถวายในหลวง”
ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
ลดการใช้ถุงพลาสติก
พบกันวันพระ (วันเข้าพรรษา)
สวดมนต์ก่อนนอน
บริจาคทรัพย์กับโครงการ 1 วัน 1 บาท 5 บาท
งดทานเนื้อสัตว์  
งดซื้อหวย (ลอตเตอรี่)

ต้นละ
วันละ
วันละ
ครั้งละ
ต่อ
วันละ
งวดละ

10
1
10
3
  1
10
30

ความดี
ความดี
ความดี
ความดี
ความดี
ความดี
ความดี

เมนูที่ 2 “คนดี คิดดี ท�ำดี สุขภาพดี”
“คนดีไม่มีพุง” ลดพุง 1 นิ้ว

รับ 50 ความดี

“งดเหล้าเข้าพรรษา” ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รับ 300 ความดี

ลด ละ เลิก บุหรี่ เข้าพรรษา
ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิตทุก 1 ซีซี

รับ 500 ความดี
รับ    1 ความดี

ท�ำดีเพื่อลูก เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน

รับ 300 ความดี

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน�้ำตาลได้ไม่เกิน 130
ติดต่อกัน 6 เดือน

รับ 300 ความดี

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับความดัน
ได้ไม่เกิน 120/80 ติดต่อกัน 6 เดือน

รับ 300 ความดี

เมนูที่ 3 “คนดี มีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส ไร้ทุจริต”
ร่วมประชุม
ครั้งละ 15 ความดี
• ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต�ำบล
• รับฟังการประชุมสภา อบต.หัวง้ม
• การประชุมอื่นที่ อบต.หัวง้ม จัดขึ้น
ร่วมกิจกรรม
ครั้งละ 15 ความดี
• กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่จัดโดย อบต.หัวง้ม
• การฝึกอบรม/สัมมนา ที่จัดโดย อบต.หัวง้ม
• งานรัฐพิธี/ประเพณี ที่จัดโดย อบต.หัวง้ม
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
คนละ 30 ความดี
• คณะกรรมการด�ำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
• คณะกรรมการจัดท�ำและติดตามแผนพัฒนาสามปี
• คณะกรรมการอื่นที่แต่งตั้งโดย อบต.หัวง้ม
ร่วมตรวจสอบ
ครั้งละ 50 ความดี
• ร่วมตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
• แจ้งเบาะแส ข่าวสารการทุจริต
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