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ศ.นพ.อร่่าม โร่จนสกุุล 

กุร่ร่มกุาร่ผู้้�จัดกุาร่

บร่ิษััท อาร่์เอฟเอส จำากุัด

RFS เชื่่อมั �นว่่าร่ะบบสิ �งสนับสนุนโร่งพยาบาลท่ �ด ่

ม่ส ่ว่นสำาคััญต่่อกุาร่ด้แลสุขภาพท่ �ม ่คั ุณภาพและ

คัว่ามปลอดภัยแกุ่ทั�งผู้้�ป่ว่ย บุคัลากุร่ทางกุาร่แพทย์

และสังคัม ต่ลอดจนเพิ�มข่ดคัว่ามสามาร่ถกุาร่แข่งขัน

ในกุาร่เป็นศ้นย์กุลางทางกุาร่แพทย์ร่ะดับโลกุ จึงได�นำา

เกุณฑ์์ร่างว่ัลคัุณภาพแห่่งชื่าต่ิมาเป็นแนว่ทางใน

กุาร่บริ่ห่าร่จัดกุาร่องค์ักุร่และเป็นกุร่อบในกุาร่ปร่ะเมิน

ต่นเองเพ่อห่าโอกุาสพัฒนาอย่างต่่อเน่อง กุาร่ได�รั่บ

ร่างว่ัลในคัร่ั�งน่� ทำาให่�ชื่าว่ RFS ทุกุคันม่คัว่ามภาคัภ้มิใจ 

และม่คัว่ามมุ่งมั�นในกุาร่พัฒนางาน เพ่อกุ�าว่ส้่ว่ิสัยทัศน์

ในกุาร่เป็นผู้้�นำาด�านกุาร่จัดกุาร่และเป็นต่�นแบบของ

ปร่ะเทศด�านสิ �งสนับสนุนโร่งพยาบาล ร่ว่มทั �งเป็น 

กุาร่สร่�างคัว่ามเช่ื่อมั�นของล้กุคั�าและผู้้�ม่ส่ว่นได�ส่ว่นเส่ย

ต่่อกุาร่ดำาเนินงานของ RFS

บร่ิษััท อาร่์เอฟเอส จำากุัด
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โครงร่างองค์กร Ramathibodi Facilities Services (RFS) เป็็นบริษััท

ไม่่แสวงหาผลกำาไรภายใต้้การกำากับดููแลของคณะแพทยศาสต้ร์โรงพยาบาล

ราม่าธิิบดีู ม่หาวิทยาลัยม่หิดูล (ผู้ถืือห้้นทั�งหม่ดู) เริ�ม่ดูำาเนินกิจการเมื่�อปี็ 2554  

มี่พันธิกิจหลักในการพัฒนางานระบบสิ�งสนับสน้นโรงพยาบาล สร้างองค์

ความ่รู้เพื�อเผยแพร่ไป็ยังผู้เกี�ยวข้อง รวม่ทั�งร่วม่สร้างบ้คลากรซ่ึ่�งยังขาดูแคลน 

อยู่อีกม่าก RFS มี่วิสัยทัศน์ในการเป็็นผู้นำาการจัดูการและเป็็นต้้นแบบของ

ป็ระเทศดู้านระบบสิ�งสนับสน้นโรงพยาบาล มี่สม่รรถืนะหลักคือความ่เชีี่�ยวชี่าญ

ในการบริหารจัดูการดู้านวิศวกรรม่ชีี่วการแพทย์ ณ มิ่.ย.64 มี่พนักงานรวม่ 

653 คน ซ่ึ่�งมี่ความ่หลากหลายทั�งดู้านอาย้ การศ่กษัาและค้ณว้ฒิวิชี่าชีี่พ 

ต้ลอดูจนปั็จจัยสร้างความ่ผูกพันที�สำาคัญ โดูยมี่ค่านิยม่หลักคือ RFS-CARE 

การดูำาเนินการของ RFS อยู่ภายใต้้กฎหม่าย ระเบียบข้อบังคับ จริยธิรรม่และ

จรรยาบรรณพนักงาน  มี่การบริการหลัก ไดู้แก่ 1)การบริการวิศวกรรม่ชีี่ว

การแพทย์ 2)การบริการวิศวกรรม่อาคารและสิ�งแวดูล้อม่ 3)การบริการ

ขนส่งในโรงพยาบาล 4)การบริการอาหารผู้ป่็วย มี่กล่้ม่ลูกค้าที�สำาคัญ 

ไดู้แก่ บ้คลากรทางการแพทย์ และลูกค้าป็ลายทาง คือ ผู้ป่็วยและญาติ้ 

มี่ผู้มี่ส่วนไดู้ส่วนเสียที�สำาคัญ คือ ผู้ถืือห้้น ช้ี่ม่ชี่น สังคม่และป็ระเทศ

ชี่าต้ิ ผู้ส่งม่อบและพันธิมิ่ต้รที�สำาคัญไดู้แก่ ECRI และสถืาบันการศ่กษัาที�

ผลิต้บัณฑิิต้ในสาขาที�เกี�ยวข้อง การเป็ลี�ยนแป็ลง ที�สำาคัญและความ่ท้าทาย

ลักุษัณะองคั์กุร่

ขององค์กรไดู้แก่ 1)การขยายตั้วอย่างรวดูเร็วของคณะฯ 2)การเป็ลี�ยนแป็ลง

เทคโนโลยี เครื�องมื่อและอ้ป็กรณ์ทางการแพทย์ 3)ความ่ต้้องการและ

ความ่คาดูหวังของลูกค้าที�หลากหลายและเป็ลี�ยนแป็ลงต้ลอดูเวลา 4)การจัดูหา

บ้คลากรที�มี่ความ่สาม่ารถืให้เพียงพอ และการสร้าง ความ่เชีี่�ยวชี่าญเฉพาะดู้าน 

5)การเกิดูสถืานการณ์โรคระบาดู COVID-19 RFS ใช้ี่ PDSA เป็็นวิธีิการ

หลักในการป็รับป็ร้งผลการดูำาเนินการ โดูยมี่แหล่งข้อมู่ลเชิี่งเป็รียบเทียบที�

หลากหลายทั�งในระดัูบชี่าติ้และนานาชี่าติ้ 

RFS วางระบบการนำาองค์กร โดูยนำาความ่ต้้องการและความ่คาดูหวัง

ของผู้มี่ส่วนไดู้ส่วนเสียท้กฝ่่ายเป็็นศูนย์กลางในการดูำาเนินการท้กระดัูบ 

ตั้�งแต่้การกำาหนดูพันธิกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม่ และกลย้ทธ์ิ ออกแบบ

โครงสร้างองค์กรที�ยืดูหย้่น สาม่ารถืป็รับเป็ลี�ยนไดู้ต้าม่กลย้ทธิ์และ

สถืานการณ์ ใชี่้กรอบ ESG เพื�อการบริหารจัดูการองค์กรอย่างยั�งยืน 

ออกแบบระบบนิเวศ วางระบบการจัดูการผลการดูำาเนินการและระบบ

บริหารจัดูการความ่เสี�ยง ผู้นำาระดัูบสูงสื�อสารวิสัยทัศน์ พันธิกิจ ค่านิยม่ 

และกลย้ทธ์ิ สู่พนักงาน ลูกค้าและผู้ม่ีส่วนไดู้ส่วนเสีย นำาไป็สู่การ

ป็ฏิิบัติ้ทั�วทั�งองค์กร กำากับติ้ดูต้าม่การป็ฏิิบัติ้งาน ทบทวนและป็รับป็ร้ง

ผลการดูำาเนินการอย่างสม่ำ�าเสม่อ สร้างวิธีิป็ฏิิบัติ้ที�เป็็นเลิศและนวัต้กรรม่ 

แลกเป็ลี�ยนเรียนรู้ทั�งภายในและภายนอกองค์กร ผู้นำาระดัูบสูงป็ฏิิบัติ้ต้น

เป็็นแบบอย่างต้าม่ค่านิยม่ ส่งเสริม่การป็ระพฤติ้ป็ฏิิบัต้ิต้าม่กฎหม่าย 

และจริยธิรรม่ สร้างสภาพแวดูล้อม่เพื�อความ่สำาเร็จ กระจายอำานาจ

การต้ัดูสินใจสู่ระดัูบต่้างๆ มี่ระบบการป็ระเมิ่นคณะกรรม่การบริษััท 

กุาร่นำาองคั์กุร่ 

(ป็ระเมิ่นต้นเอง) และทีม่บริหารอย่างชัี่ดูเจน โดูยนำาผลการป็ระเม่ิน

ม่าใชี่้พัฒนาสม่รรถืนะและกำาหนดูค่าต้อบแทน ใชี่้หลักการบริหาร

ความ่เสี�ยงเพื�อดูำาเนินการในกรณีที�การบริการและการป็ฏิิบัต้ิการ

อาจส่งผลกระทบเชี่ิงลบต้่อสังคม่ กำาหนดูแนวทางการป็ฏิิสัม่พันธิ์

ท้กดู้านกับลูกค้าและผู ้ม่ีส่วนไดู้ส่วนเสีย และกำากับดููแลให้ป็ฏิิบัต้ิ

อย่างเคร่งครัดู เช่ี่น การไม่่รับของกำานัลจากลูกค้าและผู้ส่งม่อบ เป็็นต้้น 

RFS ร่วม่สร้างความ่สม่บูรณ์แก่ระบบสิ�งแวดูล้อม่ในหลายโครงการ เช่ี่น 

การลดูก๊าซึ่เรือนกระจก การลดูการใช้ี่พลังงานไฟฟ้า การจัดูการขยะ

และการจัดูการนำ�าอย่างเหม่าะสม่ เป็็นต้้น ในดู้านสังคม่และเศรษัฐกิจ 

RFS เผยแพร่องค์ความ่รู้ไป็ยังผู้เกี�ยวข้องดู้วยวิธีิการที�หลากหลาย RFS 

มี่ส่วนร่วม่ในการยกระดัูบวิชี่าชีี่พดู้านวิศวกรรม่ชีี่วการแพทย์และนักยก

เคลื�อนย้ายผู้ป่็วย รวม่ทั�งนำาสม่รรถืนะหลักม่าสนับสน้นช้ี่ม่ชี่นที�สำาคัญ

ในการผลิต้นักศ่กษัาในสาขาที�เกี�ยวข้อง
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RFS มี่การจัดูการเชิี่งกลย้ทธ์ิอย่างเป็็นระบบเพื�อบรรล้วิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็็น 

7 ขั�นต้อน โดูยขั�นต้อนที� 1-3 เป็็นการวางแผนและทบทวนกลย้ทธิ์ 

ขั�นต้อนที� 4-6 เป็็นการนำาสู่การป็ฏิิบัติ้ และขั�นต้อนที� 7 เป็็นการทบทวน

และป็รับป็ร้งซ่ึ่�งมี่การดูำาเนินการเป็็นป็ระจำาท้กปี็และเมื่�อมี่การเป็ลี�ยนแป็ลง

ที�สำาคัญ ในการจัดูทำากลย้ทธ์ิมี่การวิเคราะห์ปั็จจัยทั�งภายในและภายนอก

โดูย PEST และ SWOT ทบทวนความ่ท้าทาย ความ่ไดู้เป็รียบและโอกาส

RFS กำาหนดูและทบทวนกระบวนการม่้่งเน้นลูกค้า ดู้วยแนวคิดู PDSA 

มี่การจำาแนกกล่้ม่ลูกค้าทั�งในปั็จจ้บันและในอนาคต้ มี่วิธีิการรับฟังเสียง

ของลูกค้ากล่้ม่ต่้างๆ ดู้วยวิธีิการที�หลากหลาย ไดู้แก่ การพบป็ะ การใช้ี่

เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารและการสำารวจ RFS ป็ระเมิ่นความ่พ่งพอใจ 

ความ่ไม่่พ่งพอใจ และความ่ผูกพันของลูกค้าอย่างสม่ำ�าเสม่อ เพื�อให้ไดู้

สารสนเทศที�เป็็นป็ระโยชี่น์ต่้อการออกแบบและป็รับป็ร้งการบริการ

และกระบวนการสำาคัญ รวม่ทั�งเป็็นปั็จจัยนำาเข้าในการทบทวนกลย้ทธ์ิ 

ทำาการทบทวนและป็รับป็ร้งแนวทางรับฟังเสียงของลูกค้าเป็็นป็ระจำาท้กปี็

กุลยุทธ์์

ล้กุคั�า 

เชิี่งกลย้ทธ์ิ รวม่ทั�งสม่รรถืนะหลัก กำาหนดูวัต้ถื้ป็ระสงค์เชี่ิงกลย้ทธ์ิที �

ครอบคล้ม่ผู้มี่ส่วนไดู้ส่วนเสียท้กกล่้ม่ โดูยระบ้เป้็าหม่าย กรอบเวลาและ

ตั้วชีี่�วัดู ทำาการสื�อสารถ่ืายทอดูสู่ฝ่่ายต่้างๆ และผู้ป็ฏิิบัติ้งาน เพื�อจัดูทำา

แผนป็ฏิิบัติ้การที�สอดูคล้อง เมื่�อผ่านความ่เห็นชี่อบจากทีม่บริหารจะไดู้รับ

การสนับสน้นดู้านทรัพยากรที�จำาเป็็นต่้อการดูำาเนินการ มี่การกำากับติ้ดูต้าม่

ผลการดูำาเนินงานเพื�อให้มั่�นใจในความ่สำาเร็จ 

และเมื่�อเกิดูการเป็ลี�ยนแป็ลงที�สำาคัญ เช่ี่น การระบาดูของ COVID-19 

มี่การใช้ี่ Line Group และ Hot Line ทำาให้สาม่ารถืสื�อสารไดู้อย่างทัน

ท่วงที มี่กระบวนการจัดูการความ่สัม่พันธ์ิและสนับสน้นข้อมู่ลที�สำาคัญ

ให้กับลูกค้า มี่ระบบการจัดูการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าโดูยการสร้าง

ทัศนคติ้ให้พนักงานม่องเป็็นโอกาสในการป็รับป็ร้งผลการดูำาเนินการ 

ในกรณีเร่งดู่วนมี่แนวทางการต้อบสนองโดูยทันที นำาข้อร้องเรียนม่า

วิเคราะห์ แก้ไขปั็ญหาและวางแนวทางป้็องกันไม่่ให้เกิดูข่�นอีก รวม่ทั�ง

การสื�อสารไป็ยังลูกค้าเพื�อเรียกความ่เชี่ื�อม่ั�นกลับคืนม่า 
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RFS แบ่งตั้ววัดูออกเป็็น 3 ระดัูบ คือ  1)Corporate KPIs ติ้ดูต้าม่ความ่สำาเร็จ

โดูยรวม่ขององค์กร 2)Department/Unit KPIs ติ้ดูต้าม่การป็ฏิิบัติ้การ

สำาคัญของหน่วยงาน และ 3)Personal KPIs ติ้ดูต้าม่การป็ฏิิบัติ้งาน

ป็ระจำาวัน โดูยมี่การกำาหนดูวิธีิการเลือก ผู้รับผิดูชี่อบ วิธีิการรวบรวม่ข้อมู่ล 

การวิเคราะห์ การรายงานและการทบทวน ต้ลอดูจนการนำาไป็ใช้ี่ มี่การ

เสาะแสวงหาสารสนเทศเชิี่งเป็รียบเทียบซ่ึ่�งมี่อยู่อย่างจำากัดู RFS จัดูตั้�ง 

IT Committee เพื�อวางระบบการจัดูการสารสนเทศให้มี่ค้ณภาพ พร้อม่ใช้ี่

และเชืี่�อถืือไดู้โดูยกำาหนดูนโยบายและแนวทางป็ฏิิบัติ้รวม่ถ่ืงสิทธิิ�การ

เข้าถ่ืงข้อมู่ลของพนักงานกล่้ม่ต่้างๆ มี่การกำากับดููแลให้ป็ฏิิบัติ้ต้าม่ระเบียบ 

กุาร่ว่ัด ว่ิเคัร่าะห่์

และกุาร่จัดกุาร่คัว่ามร่้� 

จัดูหาระบบและอ้ป็กรณ์ดู้าน IT ต่้าง  ๆอย่างเหม่าะสม่และเพียงพอต่้อการ

ป็ฏิิบัติ้งานเพื�อเพิ�ม่ป็ระสิทธิิภาพของกระบวนการ และทำาให้ไดู้นำาข้อมู่ลไป็

ใช้ี่ในการป็รับป็ร้งผลการป็ฏิิบัติ้งาน RFS วางกระบวนการจัดูการความ่รู้

อย่างเป็็นระบบ โดูยแต่้ละหน่วยงานกำาหนดูและทบทวนความ่รู้ที�จำาเป็็น

ต่้อการป็ฏิิบัติ้งาน ให้พนักงานไดู้เรียนรู้และเพิ�ม่สม่รรถืนะดู้วยต้นเองและ

เรียนรู้ระหว่างการป็ฏิิบัติ้งานจากหัวหน้าและผู้ควบค้ม่งาน มี่กระบวนการ

สร้างและจัดูเก็บองค์ความ่รู้เพื�อนำาไป็เผยแพร่ แลกเป็ลี�ยนเรียนรู้ทั�งภายใน

และภายนอกองค์กรดู้วยวิธีิการที�หลากหลาย ม่้่งเน้นการป็ฏิิบัติ้ที�เป็็นเลิศ 

มี่การทบทวนและป็รับป็ร้งการจัดูการความ่รู้อย่างสม่ำ�าเสม่อ

RFS จัดูตั้�งคณะกรรม่การทรัพยากรบ้คคล เพื�อวางนโยบายและแนวทางป็ฏิิบัติ้ 

กำากับติ้ดูต้าม่ ทบทวนและป็รับป็ร้งให้พนักงานขับเคลื�อนองค์กรไดู้อย่าง

เต็้ม่ศักยภาพ การพิจารณาดู้านขีดูความ่สาม่ารถืและอัต้รากำาลังคำาน่งถ่ืง

ผลิต้ภาพ (Productivity Base) มี่ระบบการสรรหา คัดูเลือก ป็ฐม่นิเทศ

และทดูลองงาน มี่การจัดูทำาข้อต้กลงการป็ฏิิบัติ้งาน การพัฒนาความ่รู้

ความ่สาม่ารถื การป็ระเมิ่นผลการป็ฏิิบัติ้งานโดูยนำาผลการป็ระเมิ่นไป็ใช้ี่ใน

การพัฒนาสม่รรถืนะและเชืี่�อม่โยงกับผลต้อบแทน RFS วางระบบให้บ้คลากร

มี่ส่วนร่วม่ในการสร้างบรรยากาศที�เอื�อต่้อการทำางาน ผ่านคณะกรรม่การ

ความ่ป็ลอดูภัย อาชีี่วอนามั่ยและสภาพแวดูล้อม่ในการทำางาน และคณะ

กรรม่การสวัสดิูการในสถืานป็ระกอบการ ซ่ึ่�งผ่านการคัดูเลือกจากบ้คลากร

โดูยต้รง RFS สร้างความ่ผูกพันกับพนักงาน โดูยสำารวจปั็จจัยสำาคัญที�ส่งผล

ต่้อความ่ผูกพันต้าม่แนวทางของ AON Hewitt นำาม่าป็ระเมิ่นและวิเคราะห์

เพื�อป็รับป็ร้งกระบวนการสร้างความ่ผูกพัน RFS จัดูการผลการป็ฏิิบัติ้งาน

โดูยพิจารณาจาก Competency และการบรรล้ผลการป็ฏิิบัติ้งานต้าม่ 

KPI ซ่ึ่�งมี่สัดูส่วนแต้กต่้างกันไป็ต้าม่ระดัูบของพนักงาน พร้อม่ทั�งเชืี่�อม่โยง

ผลการป็ฏิิบัติ้งานกับค่าต้อบแทน รางวัล และการป็รับระดัูบต้ำาแหน่งงาน

บุคัลากุร่
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ผลลัพธ์ิดู้านการบริการและกระบวนการ ส่วนใหญ่เป็็นไป็ต้าม่เป้็าหม่าย

มี่แนวโน้ม่ที�ดูี และดูีกว่าค่าเทียบอย่างต้่อเนื�องเชี่่นเดูียวกับผลลัพธ์ิ

ดู้านความ่ป็ลอดูภัยและการเต้รียม่พร้อม่ต่้อสภาวะฉ้กเฉิน ส่วนผลลัพธ์ิ

ดู้านป็ระสิทธิิผลและป็ระสิทธิิภาพของกระบวนการสำาคัญอยู่ในระดูับ

และมี่แนวโน้ม่ที�ดีูในท้กการบริการสำาคัญ ผลลัพธิ์ดู้านความ่พ่งพอใจ

ของลูกค้าหลายเรื�องอยู่ในระดัูบและมี่แนวโน้ม่ที�ดีู เช่ี่น ความ่พ่งพอใจ

ต่้อการบริการดู้านวิศวกรรม่ชี่ีวการแพทย์ การบริการดู้านอาหารและ

การขนส่ง เป็็นต้้น ผลลัพธ์ิดู้านขีดูความ่สาม่ารถืและอัต้รากำาลังส่วนใหญ่

บรรล้เป้็าหม่ายและมี่แนวโน้ม่ที�ดีู มี่บรรยากาศการทำางานที�ดีู ความ่ผูกพัน

ของบ้คลากรอยู่ในระดัูบสูง ในดู้านการนำาองค์กร ม่ีการป็ฏิิบัติ้ต้าม่ 

กฎหม่าย ระเบียบข้อบังคับและการป็ระพฤต้ิป็ฏิิบัต้ิอย่างมี่จริยธิรรม่ 

ผ่านการต้รวจสอบจากองค์กรภายนอก ผลลัพธ์ิดู้านการสื�อสารมี่แนวโน้ม่

ที�ดีูและมี่ผลการสำารวจวัฒนธิรรม่ความ่ป็ลอดูภัยที�ดีูกว่าคู่เทียบในระดัูบ

สากล ส่วนผลลัพธิ์ดู้านการเงินเป็็นไป็ต้าม่วัต้ถ้ืป็ระสงค์และเป้็าหม่าย 

ผู้ลลัพธ์์ 

มี่ส่วนต้ลาดูที�เพิ�ม่ข่�นต้าม่ลำาดัูบ สาม่ารถืป็ระหยัดูค่าใช้ี่จ่ายของลูกค้า

ผ่านหลายแนวทาง เช่ี่น การจัดูทำาสัญญาบำาร้งรักษัาระยะยาว การจัดูซืึ่�อ

จัดูจ้างรวม่ในป็ริม่าณม่าก การจัดูหาอะไหล่ทดูแทน การแสวงหาข้อมู่ล

สารสนเทศอ้างอิง และการต่้อรองราคา เป็็นต้้น  RFS ไดู้รับการรับรอง

ม่าต้รฐานสากล เช่ี่น ISO 9001, GMP&HACCP, ISO 14001 และสนับสน้น

การดูำาเนินงานของคณะฯ เพื�อการรับรอง ISO 50001, AHA(III-2) และ 

JCI(FMS) นอกจากนี�ยังไดู้รับรางวัล Q-Mark รางวัลธิรรม่าภิบาลดีูเดู่น 

Thailand 5S Award และในปี็ 2564 ไดู้รับรางวัลการบริหารสู่ความ่เป็็นเลิศ 

(Thailand Quality Class)

บริิษััท อาร์ิเอฟเอส จำำากััด
270 อาคารสม่เด็ูจพระเทพรัต้น์ ชัี่�น 8 โรงพยาบาลราม่าธิิบดีู

ถืนนพระราม่ที� 6 แขวงท่้งพญาไท เขต้ราชี่เทวี
กร้งเทพม่หานคร 10400

RFS กำาหนดูการออกแบบบริการและกระบวนการอย่างเป็็นระบบต้าม่ 

PDSA ค้นหาข้อกำาหนดูของการบริการและกระบวนการ จากนั�นนำาไป็

ออกแบบกระบวนการที�สำาคัญพร้อม่ตั้วชีี่�วัดูโดูยใช้ี่ SIPOC & Service 

Blueprint แบ่งเป็็นกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสน้น และการ

จัดูการเครือข่ายอ้ป็ทาน จัดูทำา SOP และ WI ทำาการสื�อสารสู่ผู้เกี�ยวข้อง 

ทดูลองป็ฏิิบัติ้และฝึ่กอบรม่ เพื�อให้พนักงานมี่ความ่รู้ความ่สาม่ารถืต่้อ

การป็ฏิิบัต้ิงาน ม่ีการกำากับต้ิดูต้าม่ผ่านต้ัวชี่ี�วัดูของกระบวนการใน 

Daily Brief, Huddle และการต้รวจติ้ดูต้าม่ภายใน นำาผลการดูำาเนินงาน

ม่าวิเคราะห์และป็รับป็ร้งกระบวนการทำางาน นำาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

MAXIMO, SIFFMs ม่าใช้ี่เพื�อเพิ�ม่ป็ระสิทธิิผลของกระบวนการ RFS วาง

หลักเกณฑ์ิการคัดูเลือกและป็ระเม่ินผู้ส่งม่อบ เพื�อนำาม่าป็ระกอบการ

ตั้ดูสินใจคัดูเลือก มี่การสื�อสารและสร้างความ่สัม่พันธ์ิที�ดีูกับผู้ส่งม่อบ 

RFS จัดูทำางบป็ระม่าณที�มี่ป็ระสิทธิิภาพและโป็ร่งใส โดูยกำาหนดูให้แต่้ละ

แผนกจัดูทำาแผนงบป็ระม่าณและทรัพยากรสนับสน้น วางเป้็าหม่ายและ

แนวทางในการลดูต้้นท้น ต้อบสนองความ่ต้้องการของลูกค้าและรักษัา

กุาร่ปฏิิบัต่ิกุาร่  

สภาพคล่องทางการเงิน RFS วางระบบป้็องกันภัยบนโลกไซึ่เบอร์ และ

จัดูการให้เกิดูสภาพแวดูล้อม่ที�ป็ลอดูภัยโดูยพิจารณาจากความ่เสี�ยงที�

อาจเกิดูข่�นไดู้จากการป็ฏิิบัติ้การและกรณีภัยพิบัติ้หรือภาวะฉ้กเฉิน 

เพื�อให้การดูำาเนินการของลูกค้าและบริษััทไม่่หย้ดูชี่ะงัก 


