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 พระครูสุจิณกัลยาณธรรม	 เจ้าอาวาส
วัดศรเีมอืงมลู	อ�าเภอพาน	จังหวดัเชยีงราย	ได้
กล่าวถึงแรงบันดาลใจในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิด
การก่อตัง้	“ธนาคารความดตี�าบลหวัง้ม”	ขึน้	 
ซ่ึงกลุม่แกนน�าชมุชนต�าบลหวัง้มต่างเหน็ด้วย	
เนื่องจากขณะน้ันชุมชนก�าลังเผชิญปัญหา
การแพร่ระบาดของอบายมขุในรปูแบบต่างๆ	
ทั้งเหล้า	 บุหรี่	 และการพนัน	 ดังนั้นแกนน�า
ชุมชน	 น�าโดยนายวินัย เครื่องไชย นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้ม	 จึงสานต่อ

ธนำคำรควำมดีต�ำบลหัวง้ม
ธนำคำรสะสมทุนควำมดีของชุมชน

   ธนำคำรควำมดีต�ำบลหัวง้มนั้น เกิดขึ้นจำกควำมสับสนและค�ำถำมท้ำทำย 
ในกำรร่วมท�ำดีของคนต�ำบลหัวง้ม ได้แก่ ควำมดีคืออะไร ควำมดีมีจริงหรือไม่ ท�ำดีแล้วได้
อะไร ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยกำรท�ำให้ควำมดีที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกคน ซึ่งเป็น
นำมธรรมให้เป็นรูปธรรม สำมำรถจบัต้องได้ ใช้ได้ กนิได้ และมจีดุหมำยให้ทกุคนท�ำควำมดี 
เพื่อควำมดี ท�ำควำมดีเพื่อควำมสุขที่เกิดจำกใจที่เป็นสุขตำมแนวทำงแห่งพระพุทธศำสนำ 
ซึ่งก็คือนำมธรรมอีกครั้งหนึ่ง  

แนวความคิดจนสามารถก่อตั้งธนาคารความ
ดีต�าบลหัวง้ม	ในวันที่	28	ธันวาคม	2550	
	 นบัเป็นเวลาร่วมสบิปีทีธ่นาคารความดี
ต�าบลหัวง้มได้เปิดท�าการ	เพื่อรับฝากความดี 
ของคนในชุมชน	 โดยมีหลักการส�าคัญ	 คือ	
“ท�าความดีสร้างค่าความเป็นคน	ยามขัดสน
เราให้แลกเป็นสิ่งของ”

เมื่อท�ำดีย่อมได้ดี
	 รูปแบบการด�าเนินงานของธนาคาร
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ความดปีระยกุต์มาจากธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป	
คือมีการเปิดบัญชีสะสมความดี	 ให้สมาชิก	
“ฝากความดี”	 โดยจะตีค่าการท�าความดี
ต่างๆ	เป็นคะแนนความดี	เช่น	การร่วมประชมุ
ประชาคมหมู่บ้านได้ครั้งละ	 15	 ความดี,	 
งดซื้อหวยได้งวดละ	30	ความดี,	งดเหล้าเข้า
พรรษาได้	300	ความดี	เป็นต้น
	 สมาชกิสามารถน�าความดไีปฝากได้ทัง้ที ่
ส�านักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู ่ที่องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหัวง้ม	 และที่สาขาย่อยของเเต่ละ
หมู่บ้าน	 โดยที่ส�านักงานใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่
ประจ�าคอยรับฝากความดี	 และที่สาขาย่อย
จะมีผู้จัดการสาขา	 คอยท�าหน้าที่จดบันทึก
และรับฝากความดี	 เช่น	 ท�าความสะอาด
ชุมชน	 ช่วยเหลือผู้สูงอายุ	 หรือร่วมบริจาค
ในกิจกรรมการกุศล	ปัจจุบันธนาคารแห่งนี้มี
สมาชิกจ�านวน	2,740	คนแล้ว
	 คะแนนความดีที่สะสมไว้น้ัน	 สมาชิก
สามารถ	“ถอนความดี”	ได้	โดยเป็นสิ่งของ
ต่างๆ	 ที่ได้รับบริจาคเข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งมี
ข้อแม้ว่าสมาชิกจะต้องมีความดีสะสมอย่าง
น้อย	250	ความดี	แต่ต้องเหลือคะแนนความ
ดีไว้ในบัญชีอย่างน้อย	 100	 ความดี	 ทั้งนี้	 

การแลกสิ่งของต ่างๆ	 ด ้วยความดีเป ็น
กศุโลบายทีท่�าให้คนในชมุชนหนัมาประพฤติ
ปฏิ บัติ ในสิ่ ง ท่ีดีบนพื้นฐานความเช่ือว ่า	 
“ท�าดย่ีอมได้ด”ี	หรอื	“ความดเีป็นสิง่จบัต้องได้”	 
นั่นเอง	
 จิตติกาญจน์ เครื่องไชย	 เจ้าหน้าที่
ธนาคารความดีต�าบลหัวง้ม	 เล่าว่า	“สิ่งของ
ต่างๆ ที่ธนาคารเราให้ชาวบ้านน�าความดี 
มาแลก หรือว่ามาถอนความดี ส่วนใหญ่จะ
ได้รับบริจาคจากวัด เป็นพวกเครื่องสังฆทาน
ต่างๆ ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอก น�้ายาล้างจาน 
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง 
หรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งช่วงแรกๆ  
ชาวบ้านกจ็ะนยิมมาถอนความดกีนั แต่เดีย๋วนี้ 
แทบไม่ค่อยมใีครมาถอนเลย หลายคนบอกว่า 
ท่ีไม่อยากถอนเพราะเสียดายยอดความดี  
อยากสะสมไว้เยอะๆ เป็นความภูมิใจของเขา  
ท�าให้เราเห็นว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ท�าดีเพื่อ
หวังสิ่ งของตอบแทน อันนี้ ก็ เป ็นความ
เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน”
	 ทกุวนันี	้ชาวบ้านมกัจะน�าคะแนนความด ี
มาแลกเป็นผ้าไตรและผ้าบังสุกุล	 เพื่อน�าไป
ใช้ในพิธีบ�าเพ็ญกุศลศพและพิธีฌาปนกิจ	ซึ่ง
เมื่อเสร็จจากพิธีดังกล่าวแล้ว	 ทางวัดจะน�า
ผ้าไตรและผ้าบังสุกุลที่ชาวบ้านถวาย	 มา 
บรจิาคให้กบัธนาคารความด	ีเพือ่ใช้หมนุเวยีน
กันในชุมชน	 ช่วยให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้
จ่ายไปได้มาก

ขับเคลื่อนชุมชนด้วย “ควำมดี” 
	 ในการด�าเนินกิจกรรมธนาคารความดี
ของต�าบลหัวง้ม	ได้ยึดหลัก	“บวร”	คือ	บ้าน	
วัด	 ราชการ	 โดยท่ีทุกภาคส่วนได้ท�างาน
ประสานกัน	 และขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	
โดยใช้ธนาคารความดีเป็นฐาน	
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 นายพันธุ ์ดี  พรหมเทศ	 รองนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง ้ม	 เล่าว่า	
“ธนาคารความดีเปรียบเสมือนเป็นก้านร่วม  
คือเป็นฐานที่สามารถเชื่อมต่อทุกกิจกรรม
ของหน ่ วยงานต ่ า งๆ อย ่ า งงานด ้ าน
สาธารณสุขที่ปกติมีการรณรงค์ให้คนเลิก
เหล้า เลิกบุหร่ี ลดความอ้วน ลดเบาหวาน
ความดนั เขากเ็อาตรงน้ีมาเป็นคะแนนความดี  
ใครท�าได้ ก็ได้คะแนนความดีไป อย่างนี้
เป็นต้น ซึ่งตอนนี้เราบูรณาการแทบทุกเรื่อง 
โดยใช้ธนาคารความดีเป็นตัวขับเคลื่อน” 
	 นอกจากนี้	 ธนาคารความดียังมีการ	
“คืนก�าไรให้ชุมชน”	 โดยการน�าสิ่งของและ
เงินที่ได้รับบริจาคเข้าโครงการ	 มอบให้กับ 
ผู้ด้อยโอกาส	ผู้ยากไร้	ผู้สูงอายุในชุมชน	เป็น
จ�านวน	5	รายต่อเดอืน	โดยจะหมนุเวยีนไปใน	
13	หมูบ้่าน	อกีทัง้ยงัมอบทนุการศกึษาให้กบั
เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย	์
เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
ด้วยกันเอง	 ขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

ผลก�ำไรท่ีงอกงำมของ “ธนำคำรควำมด”ี 
	 จากการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า	
10	ปีของธนาคารความด	ีท�าให้เกดิการขยาย
พ้ืนที่และกลุ ่มเป้าหมายไปยังสถานศึกษา	
ด้วยการตั้ง	 “ธนาคารความดี”	 ในโรงเรียน	
ครอบคลุมทั้ง	3	แห่งในพื้นที่	 เพื่อปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนรุน่ใหม่เป็นผูท้ีม่จิีตสาธารณะ	

คิดดี	 ท�าดี	 ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาคนที่มี
คุณภาพในอนาคต
	 นอกจากนี้ยังเกิดความเปลี่ยนแปลง
มากมายในต�าบลหัวง้ม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทิศทางท่ีดข้ึีน 
ของคนในชุมชน	 เช่น	 การให้ความร่วมมือ 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมมากขึ้น	ปัญหา
ความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้ง 
ลดน้อยลง	เพราะมกีารลด	ละ	เลกิ	อบายมขุกนั
มากขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่การลดการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ซ่ึงปัจจุบันในงานบุญ
ต่างๆ	 และงานศพที่จัดขึ้นในต�าบลหัวง้มจะ
ไม่มกีารเลีย้งเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	อกีทัง้ยงัม ี
ชาวบ้านท่ีตั้งสัจจะอธิษฐานในการเลิกบุหรี่
และเลิกเหล้าตลอดชีวิตเป็นจ�านวนมากขึ้น	
ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 ท้ังนี้ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อการขับ
เคลื่อนกิจกรรมของชุมชนคือ	 ผู้น�าชุมชนที่
เข้าใจและเห็นความส�าคัญในปัญหาความ
เป็นอยู่ของประชาชน	 จนน�าไปสู่การร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ	
ที่ส�าคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ซ่ึงอยู่
บนฐานของความเชื่อและความศรัทธาใน 
คุณงามความดี	 ท�าให้ธนาคารความดีต�าบล 
หัวง ้มสามารถด�าเนินกิจการมาได้อย่าง 
เข ้มแข็ง	 จนเป็นต้นแบบในศึกษาดูงาน 
เกิดการน� า ไปพัฒนาต ่อยอดขยายผล	 
สร้างธนาคารความดีให้เกิดข้ึนในหลายพื้นท่ี
ทั่วประเทศ
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3 “เมนคูวามด”ี ท่ีธนาคารฯได้ก�าหนดไว้ในการแลกคะแนนความด ีท�าให้เหน็การขบัเคลือ่น
งานด้านต่างๆ ในชุมชนที่บูรณาการเข้าด้วยกันบนฐานของธนาคารความดี 

ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง	 ต้นละ	 10	 ความดี

ลดการใช้ถุงพลาสติก	 วันละ	 	 1	 ความดี

พบกันวันพระ	(วันเข้าพรรษา)	 วันละ		 10	 ความดี

สวดมนต์ก่อนนอน		 ครั้งละ	 	 3	 ความดี

บริจาคทรัพย์กับโครงการ	1	วัน	1	บาท	5	บาท	 ต่อ	 		1	 ความดี

งดทานเนื้อสัตว์			 วันละ	 10	 ความดี

งดซื้อหวย	(ลอตเตอรี่)	 งวดละ	30	 ความดี

เมนูที่ 1 “ท�ำดีถวำยในหลวง”

“คนดีไม่มีพุง”	ลดพุง	1	นิ้ว		 รับ	 50	 ความดี

“งดเหล้าเข้าพรรษา”	ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		 รับ	 300	 ความดี

ลด	ละ	เลิก	บุหรี่	เข้าพรรษา	 รับ	 500	ความดี
ให้เลือด	ให้ชีวิต	บริจาคโลหิตทุก	1	ซีซี		 รับ	 			1		ความดี

ท�าดีเพื่อลูก	เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	อย่างน้อย	6	เดือน		 รับ	 300	 ความดี

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน�้าตาลได้ไม่เกิน	130	
ติดต่อกัน	6	เดือน	 รับ	 300	 ความดี

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	ควบคุมระดับความดัน
ได้ไม่เกิน	120/80	ติดต่อกัน	6	เดือน	 รับ	 300	ความดี

เมนูที่ 2 “คนดี คิดดี ท�ำดี สุขภำพดี”

ร่วมประชุม	 ครั้งละ	15	ความดี
	 •	 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต�าบล
	 •	 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�าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
	 •	 คณะกรรมการจัดท�าและติดตามแผนพัฒนาสามปี
	 •	 คณะกรรมการอื่นที่แต่งตั้งโดย	อบต.หัวง้ม

ร่วมตรวจสอบ ครั้งละ	50	ความดี
	 •	 ร่วมตรวจสอบการด�าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
	 •	 แจ้งเบาะแส	ข่าวสารการทุจริต

เมนูที่ 3 “คนดี มีส่วนร่วม สร้ำงควำมโปร่งใส ไร้ทุจริต”




