
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 
การผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธนาคารได้อย่างยั่งยืนนั้น 

ธนาคารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง “ค่านิยม” ในวิถีของออมสิน เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ธนาคารได้เสริมสร้างค่านิยมองค์กร  GSB Way ให้มีการสื่อสารที่เปิดกว้างอย่างต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นโดยไม่ปิดกั้น และน าผลประเมิน
ระดับการรับรู้ความเข้าใจ และการแสดงพฤติกรรมตามค่านิยม/ ผลประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร มาทบทวน
แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรตามโมเดลการขับเคลื่อนและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation 
Embedment Model) ดังนี้
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ในทุกการกระท า ทุกการตัดสินใจ ในทุกขณะ จะลงมือท าสอดคล้องกับค่านิยมที่ก าหนดไว้

สามารถเชื่อมโยงว่าค่านิยมขององค์กร ตอบโจทย์การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
และผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างไร

เข้าใจความหมายค่านิยมแต่ละตัว รวมทั้งพฤติกรรมที่คาดหวังอย่างชัดเจน สามารถอธิบายได้

ทราบว่าองค์กรมีค่านิยม และรู้ว่าค่านิยมแต่ละตัวมีอะไรบ้าง

เป็นการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้าน Corporate Governance, Social Responsible, 
Innovation & Digital ผ่านกิจกรรม และสื่อในรูปแบบต่างๆ 

(1) ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านิยมองค์กร 
ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านิยม

องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และทิศทางการด าเนินงานของธนาคารออมสินในปัจจุบัน 
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย/ทิศทาง/เป้าหมาย พิจารณาการออกแบบ ทบทวน/ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรและ

พฤติกรรม พึงประสงค์ของบุคลากร พิจารณาก าหนดแผนแม่บทและแผนการปฏิบัติงาน ก ากับ/ดูแล/ผลักดัน/ส่งเสริมและสนับสนุน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วินิจฉัยหาข้อยุติในกรณีที่มีปัญหาในระหว่างการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างานได้ตามที่เห็นสมควร
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย

ระบบ GSB Way Point เป็นระบบสะสม Point ในการยกย่องชมเชยระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน 
และการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้พนักงาน/ลูกจ้างมีพฤติกรรมตามค่านิยม GSB Way

(2) สร้างระบบ GSB Way Point เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยม GSB Way 

(3) ส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้าน Corporate Governance, 
Social Responsible, Innovation & Digital 



สื่อสารเพ่ือกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยม (Communication Plan) ผ่านกิจกรรม เช่น
สื่อประกาศค่านิยมองค์กร GSB Way ผ่านช่องทางต่างๆ , การเผยแพร่บทความในรูปแบบ Infographic, บทเรียน

บน E-learning, คลิป VDO ค่านิยมองค์กร GSB Way และการสื่อสารค าพูด CEO

สร้างการตระหนักรู้ที่สอดคล้องกับค่านิยม G: เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย
สร้างการตระหนักรูผ้่านบทเรียน E-learning และ Infographic ด้าน Corporate Governance และ Risk Culture 

ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม, จริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสนิ, Market Conduct, กฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล : PDPA, เครื่องมือการบรหิารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ORO) 
และชุดหลักสูตรด้าน Digital & Data

สร้างการตระหนักรู้ที่สอดคล้องกับค่านิยม S : คิดใหม่ก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์
สร้างการตระหนักรู้ผ่านกิจกรรม ด้าน Digital and Innovation ได้แก่ กิจกรรม One Question กระตุ้นและ

ปลูกฝังค่านิยมในการตั้งค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูล และกิจกรรม Story Telling Challenge การแข่งขันไอเดียเรื่อง Data 
Driven Culture เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อวัฒนธรรมองค์กร และการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก

พัฒนานวัตกรรมและธรรมาภิบาลผ่านผู้น า Smart Leader
ก าหนดตัวช้ีวัดร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2564 ของบุคลากรส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา ส าหรับ

ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย ผู้อ านวยการภาค และรองผู้อ านวยการฝ่าย ในการจัดท าแผน และด าเนินการตามแผนส่งเสริมค่านิยมองค์กร 
GSB Way ด้านการพัฒนานวัตกรรม

Champion ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนส่งเสริมค่านิยมองค์กร  ด้านการพัฒนานวัตกรรมเป็น GSB Way Champion เพื่อเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆ ในธนาคารต่อไป

เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมองค์กรใหม่กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเช่ือมโยงค่านิยม GSB Way ให้เข้ากับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามโมเดลการขับเคลื่อนและส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร (Culture Transformation Embedment Model) ปัจจัยในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Enable Change) เพื่อสร้าง
ค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนภายในองค์กร

ประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (Core Value)
ด าเนินการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร  (Core Value) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการน าไปพัฒนาและปรับปรุง

การส่งเสริมค่านิยมองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภายในธนาคารให้มีความสอดคล้องและด าเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
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และในปี 2564 ธนาคารยกระดับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้าน Corporate Governance, Social Responsible, Innovation & Digital
โดยจัดกิจกรรม และการสื่อสารเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมให้เกิดเป็นพฤติกรรมตามค่านิยม รวมทั้งออกแบบ
แนวทางการน าค่านิยมองค์กรมาเชื่อมโยงกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ยกระดับการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม Social Bank ตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร ผ่านค่านิยม GSB Way เพื่อให้
เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนและช่วยส่งเสริมการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคาร 
จึงได้ด าเนินการ ดังนี้
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ค่านิยมองค์กร (Core Value)


