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คมู่ ือกำรปฏิบตั ิงำนของสถำนีวิทย ุ บมจ.อสมท ปี 2561
1. วินัยของการปฏิบัติงานควรรู้ และถือปฏิบัติ
1. ศึกษาระเบียบข้อบังคับของ บมจ.อสมท
2. การเข้าปฏิบตั ิงานต้องตรงตามเวลาที่ บมจ.อสมท กาหนด
3. สามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีม
4. มีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงาน
5. ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา
6. ปฏิบตั ิงานตาม Flowchart ของคลื่นวิทยุ
7. รายงานการปฏิบตั ิงานผ่านสายบังคับบัญชา
8. หัวหน้าหน่วยต้องดูแลและบังคับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
9. การรับรองการปฏิบตั ิงานต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิงานจริ ง
10. การมอบหมายและการควบคุมการดาเนินการ
11. การเสนองานให้เสนองานผ่านสายบังคับบัญชาแต่ละส่ วน
12. พนักงานต้องจัดทาใบรับรองการปฏิบตั ิงาน ใบลาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็ จต่อเดือนเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
13. การลาป่ วยให้แจ้งด้วยวาจากับผูบ้ งั คับบัญชาทุกครั้งและเขียนใบลาป่ วยเมื่อมาปฏิบตั ิงาน
14. ลากิจกระทันหันให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาด้วยวาจารับทราบก่อนและเขียนใบลากิจเมื่อมาปฏิบตั ิงาน
15. ลากิจปกติให้เขียนใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการ
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2. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ส่ วนผลิตรายการ
1. นักจัดรายการไม่สามารถพูดประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อข้อความใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุมตั ิ จาก
ผูอ้ านวยการฝ่ ายคลื่น
2. นักจัดรายการที่ใช้โทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ ติดต่อแหล่งข่าว ต้องกรอกแบบฟอร์ มการใช้โทรศัพท์ทุก
ครั้ง
3. นักจัดรายการที่ไม่สามารถมาจัดรายการได้ผปู ้ ระสานงานรายการ (Program Co-ordinator) ต้องแจ้ง
ทางคลื่นจัดผูด้ าเนินรายการแทนให้ นักจัดรายการไม่สามารถดาเนินการหานักจัดรายการแทนเองได้
โดยผูอ้ านวยการฝ่ ายคลื่นต้องรับทราบและเห็นชอบด้วย
4. นักจัดรายการที่ไม่สามารถจัดรายการในห้องส่ งได้ แต่ใช้การ Phone in นักจัดรายการต้องใช้
โทรศัพท์โทรถึงสถานี
5. การ Phone in ของนักจัดรายการถ้าใช้โทรศัพท์ส่วนตัวสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ กรณี ใช้โทรศัพท์
ของทางสถานีโทรให้นกั จัดรายการ Phone in นักจัดรายการไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้
6. การปรับผังรายการ งดรายการ เปลี่ยนแปลงผูด้ าเนินรายการ จัดต้องได้รับการอนุมตั ิ จาก
ผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปก่อนจึงจะดาเนินการได้
7. ผูจ้ ดั การส่ วนผลิตรายการจะต้องควบคุมการจัดรายการให้ตรงกับรู ปแบบรายการที่กาหนด และมี
คุณภาพเพื่อสร้าง Rating ให้คลื่น
8. การใช้หอ้ งบันทึกเสี ยงเพื่อจัดทาวัสดุโฆษณาต้องมีการลงบันทึกในแบบฟอร์มการใช้หอ้ ง
บันทึกเสี ยง
9. Program Co-ordinator ต้องจัดทารายงานตามแบบฟอร์ มต่อผูอ้ านวยการฝ่ าย โดยตรงทุกวัน
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3. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของผู้ดาเนินรายการภายใน / นอก
1. ต้องมาถึงก่อนเวลาออกอากาศประมาณ 15-30 นาที เป็ นอย่างน้อย
2. ต้องมีการเซ็นชื่อในแบบฟอร์ มแต่ละช่วงเวลาของรายการที่สถานีกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนภายใน / ภายนอกต่อวัน
3. ต้องจัดรายการให้เป็ นไปตามรู ปแบบรายการของผังรายการ
4. ต้องใช้วาจาสุ ภาพในการดาเนินรายการให้เป็ นไปตามระเบียบการกระจายเสี ยง
5. ต้องเข้าร่ วมประชุมกับทางสถานีเพื่อรับนโยบายทุกครั้ง
6. ต้องให้ความร่ วมมือกับกิจกรรมของสถานีทุกครั้ง
7. ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของส่ วนผลิตรายการตามข้อ 1-5
8. ห้ามนาอาหารและเครื่ องดื่มทุกชนิดเข้ามาภายในห้องส่ ง
9. ต้องรักษาความสะอาดในพื้นที่ ๆ ดาเนินรายการ
10. ต้องดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนิ นรายการให้อยูใ่ นสภาพเดิม
11. ห้ามนา File เสี ยงอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินรายการไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในห้องส่ ง
12. ผูด้ าเนิ นรายการต้องแจ้งผูจ้ ดั การส่ วนผลิตรายการทราบทันที กรณี ไม่สามารถมาดาเนิ นรายการ
ได้
13. ผูด้ าเนิ นรายการต้องแจ้งผูจ้ ดั การส่ วนผลิตรายการทราบ กรณี ตอ้ งการ Phone in โดยให้เป็ นไป
ตามระเบียบของส่ วนผลิตรายการในข้อ 4-5
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4. แนวปฏิบัติการประสานงานรายการ (Program Co-ordinator)
1. เซ็นรับคิวโฆษณา สปอต เอกสารประชาสัมพันธ์ ประเด็นรายชื่อวิทยากร ที่ตอ้ งสัมภาษณ์ จาก
Sale Co-ordinator ในแต่ละวัน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดก่อนออกอากาศ
3. ส่ งมอบคิวโฆษณาสาหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศพร้อมกับแจ้งช่างควบคุมการออกอากาศ
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงสปอตโฆษณา Jingle รายการ และอื่น ๆ เพื่อแก้ไขก่อนออกอากาศ
4. แจ้ง Traffic กรณี สปอตโฆษณาเกิดปั ญหาขณะออกอากาศ
5. รับข้อมูล เอกสาร ประชาสัมพันธ์หรื อสัมภาษณ์จากส่ วนขาย / ผอ.ฝ่ ายคลื่น เพื่อเตรี ยมให้ผดู ้ าเนิน
รายการประชาสัมพันธ์ตามเวลาที่กาหนดไว้ให้ถูกต้อง
6. ติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อสัมภาษณ์ให้รายการที่กาหนด (ถ้ามี)
7. ติดต่อประสานงานผูด้ าเนินรายการ กรณี ผดู ้ าเนินรายการยังมาไม่ถึงห้องออกอากาศ
8. แจ้งผูด้ าเนินรายการเพื่อทราบระเบียบกรณี ที่ผดู ้ าเนิ นรายการปฏิบตั ิงานไม่ตรงตามระเบียบของ
สถานี
9. ติดตามรับฟังรายการขณะออกอากาศของผูด้ าเนินรายการให้เป็ นไปตามระเบียบและรู ปแบบของ
สถานี
10. รับโทรศัพท์ในรายการกรณี ผดู ้ าเนินรายการมีการเปิ ดสายสอบถามปัญหา
11. ตรวจสอบเปิ ดสปอตโฆษณาของช่างควบคุมฯ ให้เป็ นไปตามคิวโฆษณาของสถานี และจัดทา
รายการแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานทราบ
12. จัดทาบันทึกหลักฐานการใช้โทรศัพท์ของผูด้ าเนินรายการภายในห้องออกอากาศ
13. จัดทาเอกสารหลักฐานการรับรางวัลของผูฟ้ ังเมื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ขายส่ งมอบลูกค้าต่อไป
14. จัดระบบการรับของรางวัลจากลูกค้าของผูฟ้ ังตาม Package การขาย พร้อมรับผิดชอบการแจกของ
รางวัลทุกรายการที่มี
15. แจ้งการใช้ห้องบันทึกเสี ยงของผูด้ าเนินรายการที่ตอ้ งการบันทึกเทป เพื่อกรอกแบบฟอร์มการ
อนุญาตใช้ห้องบันทึกเสี ยง
16. ประสานงานกับช่างห้องบันทึกเสี ยงเพื่อขอจองเวลา
17. จัดเตรี ยมวัสดุสื่อรายการและตรวจสอบคุณภาพเสี ยงที่เป็ นเทปให้พร้อมออกอากาศ ส่ งให้กบั ช่าง
ควบคุมการออกอากาศก่อนออกอากาศจริ ง
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18. รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง กรณี มีการยกเลิกรายการจากเจ้าหน้าที่ประสานงานสถานี เพื่อแจ้งผู ้
ดาเนินรายการทราบ
19. ประสานงานผูด้ าเนินรายการตามคาสัง่ ผอ.ฝ่ ายคลื่นสถานีมอบหมาย เช่น การนัดหมายประชุม การ
ขอความร่ วมมือร่ วมงานกิจกรรมสถานี
20. เมื่อพบปัญหา อุปสรรคใด ๆ ในการทางานให้แจ้งผูอ้ านวยการฝ่ ายคลื่นทราบโดยตรง
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5. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีป่ ระสานงานสถานี
1. ต้องรับ-ส่ ง เอกสารจากทั้งภายในและภายนอก จะต้องลงทะเบียนผ่านขั้นตอนในระบบ E-Office ซึ่ง
จะต้องใช้เลขทะเบียนในระบบ E-Office เป็ นสาคัญ โดยเลขทะเบียนจะใช้เพื่อสื บค้นและติดตาม
งานต่าง ๆ
2. ต้องเบิกค่าใช้จ่ายในทุกกรณี จะต้องแล้วเสร็ จภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ตามที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ ยกเว้น กรณี ดาเนินการไม่ทนั ตามกาหนดเวลา ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
เจ้าหน้าที่จะต้องตั้งค้างจ่ายและส่ งไปยังฝ่ ายบัญชีภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
หมายเหตุ : ยกเว้นกรณี ที่มีวนั หยุดติดต่อกันหลายวันต้องทาให้ทนั ก่อนวันปิ ดรอบบัญชีตามที่ฝ่าย
บัญชีแจ้งให้ทราบ
3. ต้องจัดทาเบิกวัสดุสานักงาน-ช่างของคลื่นโดยผ่านทางระบบบัญชีสารสนเทศ
4. ต้องมีการประชุมภายในหรื อภายนอกคลื่น จะต้องจัดทาการจองห้องประชุมผ่านทางระบบ E-Office
5. ต้องเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ การเขียนใบลาทุกกรณี และใบรับรองการปฏิบตั ิงานจะต้องทาผ่าน
ระบบ E-Service ซึ่ งแต่ละบุคคลจะมีรหัสการใช้งานเฉพาะบุคคล
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6. ระเบียบในการปฏิบัติงาน ส่ วนขาย
1. ต้องจัดทา Package การขายเสนอขออนุมตั ิจากผูอ้ านวยการฝ่ ายคลื่น
2. ผูจ้ ดั การส่ วนขายควบคุมดูแลให้พนักงานขาย ขายตามกรอบอัตราที่กาหนด
3. พนักงานขายต้องจัดทารายงานการพบลูกค้าค้าเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาทุกวัน
4. พนักงานขายต้องกรอกใบสัง่ โฆษณาให้ครบถ้วนส่ ง Sale Co-ordinator ก่อนออกอากาศ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงให้กรอกแบบฟอร์ มใบเปลี่ยนแปลงส่ ง Sale Co-ordinator
5. กรณี ลูกค้าไม่มีเครดิต ให้พนักงานขายเก็บเงินลูกค้าก่อนแจ้งออกอากาศ
6. Sale Co-ordinator ต้องตรวจสอบใบสั่งโฆษณาเรื่ องความถูกต้องทั้งด้านลูกค้าและกลยุทธ์แล
เงื่อนไขการชาระเงินก่อนส่ ง Traffice ลงคิวโฆษณา
7. กรณี ลูกค้ายังไม่ชาระเงินตามเงื่อนไขให้ Sale Co-ordinator แจ้ง Traffic งดการออกอากาศทันที
8. Sale Co-ordinator ต้องส่ งสาเนาใบสั่งโฆษณาให้ Traffic 1 ชุด ฝ่ ายกฎหมาย 1 ชุด เพื่อออกสัญญา
รวบรวมไว้เป็ นหลักฐาน 1 ชุด
9. Sale Co-ordinator ต้องตรวจสอบประสานงานติดตามวัสดุโฆษณาให้พร้อมที่จะออกอากาศ
10. Sale Co-ordinator ต้องประสานงานฝ่ ายบัญชี และพนักงานขายเพื่อติดตามการชาระเงินให้ตรงตาม
กาหนด
11. Sale Co-ordinator ต้องติดตามสัญญาจากฝ่ ายกฎหมาย เพื่อให้พนักงานนาส่ งลูกค้าลงนาม
12. Traffic จัดทาคิวออกอากาศโฆษณา และคิวออกอากาศด้านประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการอนุมตั ิจาก
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสถานีวทิ ยุฯ แล้ว
13. Traffic สรุ ปรายได้ท้ งั ที่เป็ นรายได้จริ งและรายได้ที่พึงได้รับ เสนอผูอ้ านวยการฝ่ ายฯ อนุมตั ิผา่ น
ผูจ้ ดั การส่ วน
14. Traffic จัดทาใบยืนยันการออกอากาศ เพื่อให้พนักงานขายส่ งมอบงานเรี ยกเก็บเงิน
15. การขายในราคาที่ต่ากว่าราคาที่ประกาศ ต้องมีเอกสารการอนุมตั ิราคาขายนั้น ๆ แนบมาด้วยในการ
ส่ งใบสัง่ โฆษณา
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