การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ธนาคารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยให้มีการสื่อสารที่เปิดกว้างอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง
ที่เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นโดยไม่ปิดกั้น และนาผลประเมิน
ระดับความรู้ความเข้าใจ/ ผลประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรและ Core Competency/ ผลประเมินระดับ
ความผูกพันของบุคลากรมาทบทวนแนวทางการเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กรตามโมเดลการขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

Capability
Building

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการกากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านิยมองค์กร
ทาหน้า ที่ กาหนดนโยบาย/แผนงาน ก ากั บ /ติ ด ตามการเสริ ม สร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก ร และคณะทางาน
เสริม สร้า งวัฒ นธรรมองค์ก รผ่า นค่า นิ ยมองค์ ก ร ประกอบด้ วย กลุ่ ม คนรุ่น ใหม่ จ ากหลายหน่ ว ยงานท าหน้ า ที่ด าเนิ น โครงการ
เพื่อให้แผนงาน โครงการ/กิจกรรมบรรลุผล รวมทั้งเข้าร่วมปฏิบัติงานกับที่ปรึกษาภายนอกทาให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรตามแผนงานที่กาหนด ทั้งยังมีความคล่องตัวเพิ่มสูงขึ้น

(2) สร้างแรงจูงใจ/ผลตอบแทนผ่านการยกย่องชมเชย
โดยเพิ่มรางวัลผู้บริหารที่มีพฤติกรรมค่านิยมองค์กร/รางวัลบริหารงานในโครงการ “งานได้ผล คนเป็นสุข”
และมีการยกย่องชมเชยในรูปแบบ Star of Service Mind แก่บุคลากรที่ให้บริหารที่ดีจากการดาเนินการดังกล่า ว ส่งผลให้
ความผูกพันของบุคลากรมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

(3) สร้างความร่วมมือและการมีความคิดริเริ่มและนวัตกรรม
โดยเพิ่มโครงการ GSB IDEA for Organizational Development เพื่อมุ่งเน้นการร่วมคิดสร้างสรรค์และ
จัดทานวัตกรรม ซึ่งที่ผ่านมามีการดาเนินการตามค่านิยม SAVE อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดาเนินงานมีผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ
สอดคล้องต่อค่านิยมองค์กรซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

-2และในปี 2562 ธนาคารยกระดับการเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล และเสริมสร้างความผูกพันโดยปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กรใหม่ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรและจัดทาแผนแม่บทเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรระยะ 5 ปี โดยกาหนดคุณลักษณะของ Role Model
ในแต่ ล ะด้ า นเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ รวมทั้ ง ออกแบบแนวทางการน าวั ฒ นธรรมองค์ ก รใหม่ ม าเชื่ อ มโยงกั บ
การบริหารงานทรัพยากรบุค คล ยกระดับการเสริมสร้า งวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็น Traditional Banking
Social Banking และ Digital Banking ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร ผ่า นค่า นิยม GSB Way เพื่อให้เ กิด
ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ที่ ยั่ ง ยื น และช่ ว ยส่ ง เสริ ม การสร้ า งความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต่ อ ธนาคาร
จึงได้ดาเนินการ ดังนี้
กาหนดให้ผู้อานวยการฝ่าย 93 คน และผู้อานวยการธนาคารออมสินภาค 18 คน
รวมทั้งสิ้น 111 คน ทาหน้าที่ Change Catalyst
1) วางแผน ปรับแผน และดาเนินการเพื่อให้การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร GSB Way
ประสบความสาเร็จ
2) เก็บข้อมูล อานวยความสะดวก เป็นผู้แนะนาการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ
3) ทางานร่วมกับผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาและมีการคัดเลือกแผนงานที่ดี
เพื่อใช้เป็นต้นแบบและเผยแพร่ผ่านช่องทาง GSB WISDOM
สื่อสารเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมใหม่ (Communication Plan) ผ่านกิจกรรม เช่น
- สื่อประกาศค่านิยมองค์กร GSB Way ผ่านช่องทางต่าง ๆ
- การเผยแพร่ผ่านบทความในรูปแบบ Infographic
- การศึกษาดูงาน
- การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
- ค่านิยมองค์กร GSB Way ผ่านคลิป VDO
สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง Change Catalyst
การวัดประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร GSB Way
ของพนักงานและลูกจ้าง ประจาปี 2562
สร้างผู้นาต้นแบบ Role Model
ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมผ่านการให้คะแนน
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ค่านิยมองค์กร (Core Value)
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แผนแม่บท (Master Plan) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรระยะเวลา 5 ปี
ปัจจัย
1. กระตุ้น
การสื่อสาร
การขับเคลื่อน และกิจกรรม
พฤติกรรมผู้นา
ในองค์กร
การวัดผล

ปี 2562
1) เปิดตัวค่านิยม
2) ผู้นาต้นแบบ
(Role Model)
3) ประเมินผลผู้นา

ปี 2563
1) พัฒนาผู้นา
(Role Model)
2) กิจกรรมการสื่อสาร

3) ประเมินผลผู้นา
4) สารวจระดับความ
ผูกพันของพนักงาน
และวัฒนธรรมองค์กร
2. ส่งเสริม
เชื่อมโยงกับระบบ 1) การคัดเลือก
1) สร้างผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ทีเ่ กี่ยวข้อง
บุคลากร
การเปลี่ยนแปลง
ความสามารถ
2) ปฐมนิเทศ
2) ผู้มีศักภาพสูง
ของผู้เกี่ยวข้อง
ตามพื้นที่
(Action Learning)
3) Change Catalyst 3) โปรแกรมพี่เลี้ยง
(Mentoring)

ปี 2564 - 2566
1) พัฒนาผู้นา
(Role Model)
2) กิจกรรมการสื่อสาร
3) ประเมินผลผู้นา
4) สารวจระดับความ
ผูกพันของพนักงาน
และวัฒนธรรมองค์กร

2) ผู้มศี ักยภาพสูง
(Action Learning)
3) โปรแกรมพี่เลี้ยง
(Mentoring)

