
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก จังหวัดหนองคาย

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

หางหุนส่วนจำกัด ไอเดีย เมคเกอร์ส 
นำเสนอโดย

การประชาสัมพันธ

ขอเสนอดานเทคนิค (PROPOSAL)572/14 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ภายใตโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City of Tourism)
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จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดชายแดนริมฝงแมน้ำโขง เปนประตูสูเมืองเวียงจันทน เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงแรกที่เชื่อมโยง
ประเทศไทยและประเทศลาว เขาดวยกันทำใหหนองคาย เปนเมืองทองเที่ยวที่สำคัญเมืองหนึ่ง 
โดยเฉพาะเปนจุดชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และดวยความที่เปน
เมืองสงบเงียบ เรียบงาย เต็มไปดวยบรรยากาศแหงศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต
พื้นบานที่ผสมผสานกัน ไดอยางลงตัวและมีเสนห ทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติ หลากหลาย ทั้งลุมน้ำ 
ภูเขา น้ำตก รวมไปถึง มีโรงแรมที่พักมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย เมืองริมโขงแหงนี้
จึงเปนอีกหนึ่งจุดหมาย ปลายทางของนักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือน 

โดยหนึ่งในงานประเพณีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดหนองคายที่สามารถดึงดูดคนจากทั่วประเทศ
และ จากตางประเทศใหเดินทางมาทองเที่ยวไดมากที่สุด คืองานวันออกพรรษาเนื่องจากมีจุดเดน 
คือการเกิด ปรากฎการณลูกไฟที่พุงขึ้นมาจากใตแมน้ำโขง พุงลอยขึ้นสูอากาศ  หรือที่เรียกวา 
"บั้งไฟพญานาค" ซึ่งจะเกิดในคืนวันออกพรรษาหรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยบั้งไฟพญานาค
สามารถดูไดจากสถานที่ ตางๆ ตลอดริมแมน้ำโขง ทำใหในแตละป มีนักทองเที่ยวเดินทางมาเพื่อชม 
ปรากฎการณดังกลาวจำนวนมาก สรางรายไดใหกับจังหวัดหนองคาย ปละหลายรอยลานบาท

       หลักการและเหตุผล
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• เพื่อกระจายรายไดจากการทองเที่ยวใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น
• เพื่อกระตุนการเดินทางของนักทองเที่ยวใหเดินทางมาพักคาง

และใชจายในจังหวัดหนองคายมากขึ้น
• เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชวงระยะเวลาเทศกาลออกพรรษา

ของจังหวัดหนองคาย

การจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หนวยงานทองถิ่นและอำเภอทองที่ที่ไดรับมอบหมายภารกิจ ไดกำหนดจัดงานในหวงเวลาที่แตกตางกัน 

เริ่มตั้งแตวันที่ ๘ -๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (วันออกพรรษา) ปนี้ตรงกับวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับคัดเลือกเปนผูชนะการเสนอการเสนอราคา 
เมื่อตกลงทำสัญญาจางแลว คือ ผูรับจาง ซึ่งจะตองดำเนินการประชาสัมพันธการจัดงานฯ 

ประกอบดวยรายละเอียดดังที่จะนำเสนอตอไปนี้ 

       วัตถุประสงค์

       ขอบเขตของงาน
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จังหวัดหนองคายเปนเมืองทองเที่ยวแถบลุมน้ำโขงที่เต็มไปดวยความนาสนใจ 
และมีชือเสียงไปทั่วโลกเพราะมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงาม หลาก
หลายสถานที่  ภายใตวิถีแหงวัฒนธรรมประเพณี และชีวิตผูคนที่เรียบงาย และ 
เปนมิตร ลวนเปนสิ่งดึงดูดผูคน ใหแวะมาเยี่ยมเยือนเสมอมา

โดยเฉพาะอยางยิ่ง สำหรับประเพณีสำคัญที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก มากมายเปน
วงกวาง นั่นคือเทศกาลออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก อันเปนการแสดง 
ถึงความศรัทธา ในการสืบตอและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เกิดเปน
ปรากฏการณ ที่ดึงดูดผูคนจากทั่วสารทิศ มาเปนระยะเวลาอันยาวนาน 
อยางตอเนื่องจากรุนสูรุน

การจัดงานครั้งนี้ ในดานการประชาสัมพันธ อันเปนสวนสำคัญยิ่ง ที่จะสื่อสาร
ขอมูล อันแสดงถึงอัตลักษณของจังหวัดหนองคาย ใหเปนที่ประจักษแกผูคน 
โดยเฉพาะ อยางยิ่งเปาหมายสำคัญ คือการสรางแรงดึงดูดไปยังผูคน ที่ชอบ 
เดินทางทองเที่ยว ไมวาจะด้วยจุดประสงคใดก็ตาม

เพราะกิจกรรมตาง ๆ  ที่จัดขึ้นในประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก 
ในครั้งนี้ทุกกิจกรรมนั้น ลวนเปนการแสดงใหเห็น ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม อันเปน รากเหงาของจังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงผูคนในแถบลุมน้ำโขง  
ภายใตความเชื่อ และศรัทธา ในการสืบตอ ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งหลอม
รวมผูคนเปนหนึ่งเดียว 

        แนวความคิดการจัดงาน และกลยุทธการประชาสัมพันธ์

สงใหเกิดพลังขับเคลื่อน เชื่อมโยง และตอบโจทย วัตถุประสงค สำคัญของ 
การจัดงาน ชักนำนักทองเที่ยว ใหเขามาในจังหวัดหนองคายอยางตอเนื่อง 
ชวยสรางรายไดจากการทองเที่ยว ใหกระจายทั่วถึงผูคน ธุรกิจการคา โดย
รวม ซึ่งสงตอผลประโยชน ใหกระจายแผขยายออกไป ทุกทิศทางทั้งในระดับ 
ชุมชน ทองถิ่น จังหวัด จนถึงในระดับประเทศอยางยั่งยืน

ดังนั้นกลยุทธการประชาสัมพันธของเรา ผานการสื่อสารในทุกชองทางนั้น 
จะไมละเลยในรายละเอียดปลีกยอย  ที่จะสื่อสารศักยภาพ ของหนองคาย 
ในมิติของความเปนเมืองแหงการทองเที่ยว (The City of Tourism) 
ไมวาจะเปนการถายทอดเรื่องราวความหมายที่ลุมลึกของประเพณีอันงดงาม
แหลงทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำคา วิถีชีวิตอันสงบ เรียบงาย ซึ่งเปนมนตเสนห
ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยและรวมถึง
นักทองเที่ยวตางชาติ แถบอินโดจีน และจากสวนอื่นทั่วทุกมุมโลก

โดยใชกลยุทธประชาสัมพันธในเชิงรุก เขาถึงกลุมเปาหมายในหลายระดับ 
เปนวงกวาง กระตุนใหเกิดการสงตอ ถายทอดขอมูล ดวยการสรางจุดสนใจ 
ที่แปลกใหม ทรงพลัง ดวยความเขาใจ ในความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
สรางแรงผลักดันขาวสารจากประชาชน ถึงประชาชน ไปตลอดจนถึง 
สื่อสารมวลชนทุกแขนง นำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ ตามเปาหมายของ การจัดงาน 
ที่ไดวางเอาไวนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของการจัดงาน
ที่วางเอาไว 



5

จัดใหมีงานแถลงขาว เพื่อประชาสัมพันธการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป ๒๕๖๒ 
จำนวนไมนอยกวา ๑ ครั้ง โดยใชสถานที่ภายในจังหวัดหนองคาย หรือสถานที่อื่นที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูวาจาง ทั้งนี้ ผูรับจางตองจัดหาและจัดเตรียม

• สถานที่แถลงขาว (กำหนดวันเวลาและสถานที่ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง) 
และที่นั่ง สำหรับผูรวมแถลงขาวทั้งดานลางและบนเวที ที่นั่งสำหรับสื่อมวลชนและผูเขารวมงาน
ใหเหมาะสมเพียงพอไมนอยกวา ๑๐๐ ชุด

• เวที่ ฉากหลัง อุปกรณตกแตง พรอมดวยระบบแสง สี เสียง ไมโครโฟนและผูควบคุม

       กิจกรรมการแถลงข่าวการจัดงาน 

สถานที่จัดงานแถลงข่าว : ลานพญานาค หน้าวัดลำดวน อ.เมือง จ.หนองคาย

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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       แนวความคิดการออกแบบบรรยากาศ / Stage Design & Decoration  

เนื่องจากจัดงานบนพื้นที่ ลานวัฒนธรรม หนาวัดลำดวน อันเปนจุดแลนดมารคสำคัญ ที่มีความสวยงามของสถาปตยกรรม 
น้ำพุพญานาคคู   เราจึงออกแบบใหองคประกอบของพื้นที่จัดงานทั้งหมด ใหสอดประสาน เหมือนเปนองครวมเดียวกัน 
กับสถานที่ เพื่อสรางบรรยากาศที่สื่อสาร เปรียบเสมือนดังเปนเมืองบาดาลของพญานาค

รูปแบบของเวที ออกแบบภายใตแนวความคิดจากเรื่องราวตำนานการเกิดบั้งไฟพญานาค  ใชภาพลายเสนไทย 
ที่มีความออนชอย งดงาม สวยงามตระการตา วาดลายเสน ออกแบบขึ้นใหมเพื่องานนี้โดยเฉพาะ จากฝมือเขียนชางฝมือ 
ที่มีผลงานจิตรกรรมไทย ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ดวยแนวคิด "ศรัทธานาคราช" อันหมายถึงศรัทธาที่ผูคนในแถบลุมน้ำโขงมีตอองคพญานาค และเรื่องราวในตำนานที่พญานาค 
ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กอใหเกิดปรากฏการณอันนามหัศจรรย

SKETCH DESIGN : ภาพร่างแนวความคิด

SKETCH
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       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

SKETCH

* เปนเพียงรูปแบบเพื่อเสนอแนวความคิดขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

Mood / Tone  เราใชโทนสีฟา ขาว แทนความรูสึกของความสงบเย็นมั่นคง สายน้ำและความสดชื่น  เนนจุดเดน 
สำคัญดวยสีสมอิฐ  ซึ่งเปนทั้งสีประจำจังหวัดหนองคาย และสอดคลอง ใกลเคียงกับสีของแสงจากบั้งไฟพญานาค

ฉากหลังติดตั้งจอ LED ขนาด 5x3 เมตร เพื่อประโยชนในการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ และเทคนิคพิเศษอื่น ๆ  
ใหเกิดความนาตื่นตาตื่นใจ แกผูเขารวมงาน

ติดตั้ง
จอ LED ขนาด 5x3 เมตร
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       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง
* เปนเพียงรูปแบบเพื่อเสนอแนวความคิดขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ภาพร่างฉากหนา (Foreground) ที่อยู่ดานซายและขวา ของเวทีบริเวณทางขึ้นบันไดหนา 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

SKETCH
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       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

* เปนเพียงรูปแบบเพื่อเสนอแนวความคิดขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒



       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

การวางโครงสร้างฉากหลังของเวที และจอ LED
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       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

การวางโครงสร้างฉากหน้าและหลังของเวที และจอ LED



12

       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒



13

       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง
* เปนเพียงรูปแบบเพื่อเสนอแนวความคิดขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

* เปนเพียงรูปแบบเพื่อเสนอแนวความคิดขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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       การออกแบบฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง 

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

* เปนเพียงรูปแบบเพื่อเสนอแนวความคิดขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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       ระบบแสง เสียง และเทคนิคพิเศษ  

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

ทีมควบคุมระบบแสงและเสียง ของไอเดียเมคเกอรส 
ประกอบดวยทีมงาน ผูมีความชำนาญ และประสบการณอันยาวนาน

ในการควบคุมระบบเสียง และแสง ในทุกรูปแบบการจัดกิจกรรม

เรานำประสบการณทั้งหมด 
เพื่อนำมาวางแผน เตรียมงาน และบริหารจัดการ

การนำเสนอทั้งภาพและเสียงของงานแถลงขาวในครั้งนี้  
ใหบรรลุผลสำเร็จในการสื่อสารอยางสมบูรณ ภายใตภาพลักษณที่ดี 
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       ระบบแสง เสียง และเทคนิคพิเศษ  

* อุปกรณ์ทั้งหมด สามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

Mixer Midas M32 1 Unit

MID-HI Speaker 4 Unit

Low Speaker 8 Unit

Monitor Speaker 4 Unit

Power Amplifier 5 Unit

Wireless Microphone 4 Unit

Wired Microphone 4 Unit

Sound System Specification
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       ระบบแสง เสียง และเทคนิคพิเศษ  

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

* อุปกรณ์ทั้งหมด สามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

Moving Head Beam 200W  - 16 pcs.

Moving LED Aura 19x10W  - 20 pcs.

4 in 1 LED Par 18x10W - 24 pcs.

Par 64 1000W 18 pcs.

Aluminium Truss 20m.

Control Board Avolites Tiger touch ll 1 pcs.

Lighting Specification
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       ระบบแสง เสียง และเทคนิคพิเศษ  

แบบร่างฉากเวที และองค์ประกอบตกแต่ง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

ผังการจัดวาง จุดติดตั้งระบบแสง และเทคนิคพิเศษ ที่ติดตั้งในงานแถลงขาว



การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ที่สื่อถึงประเพณีออกพรรษา และปรากฎการณบั้งไฟพญานาค จำนวน ๒ ชุดการแสดง

       การแสดงศิลปวัฒนธรรม

การแสดงในงานแถลงขาวครั้งนี้ ไมเพียงแตมีความสวยงามนาประทับใจในเชิงนาฏศิลปไทยรวมสมัย
ที่เขาถึงผูรับชมการแสดง  แตเนื้อหา และรูปแบบ ยังตองมีความสอดคลอง และถูกตอง ดวยความเขาใจ 
ในตำนาน ประเพณี ของเทศกาลบั้งไฟพญานาคของจังหวัดหนองคายอยางแทจริง

เราจึงใชคณะนักแสดงที่มีประสบการณ ภายใตความควบคุมของคณาจารยผูมีความรูจาก 
ชมรมนาฏศิลปจังหวัดหนองคาย  เพื่อมั่นใจไดวา การแสดงทั้งหมด ความสวยงาม และ
สื่อสารเรื่องราว ไดอยางถูกตอง สรางความประทับใจใหกับผูรับชมทุกทาน

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

22
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       การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

การแสดงชุดที่ 1 ฟอนบวงสรวงพญานาค

เปนการแสดงฉบับยอจากการฟอนบวงสรวงพญานาค 
ดวยนักแสดงนำ ๑๐ คน และนักแสดงประกอบ ๖ คน 
ใชขันหมากเบ็งเปนอุปกรณประกอบการแสดง  
เวลาที่ใชในการแสดง ๘ นาที



       การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

การแสดง ชุดที่ ๒ มหาพุทธบูชานาคประทีปนาฏนันทการ

เปนการนำเอาการแสดงที่กล่าวถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ชาวหนองคาย 
ทั้งชาย-หญิง จะทำเครื่องบูชาเพื่อเปนการรับเสด็จพระพุทธเจา 
ที่จะเสด็จลงมาจากสวรรคชั้นดาวดึงส โดยจะทำ บายศรี และ เรือกาบกลวย 
ปกดวยดอกไม ธูปเทียน นำไปบูชาที่ ริมน้ำโขง เพื่อเปนการบูชาพระพุทธเจา 

พญาสุทโธนาค ครั้นไดยินขาวการเสด็จของพระพุทธเจา
จึงปรากฏตัวใหชาวบานไดเห็น จากนั้นจึงสั่งใหบริวาร จุดบั้งไฟ 
เพื่อเปนการถวายพระพุทธองค อันเปนที่มาของเรื่อง "บั้งไฟพญานาค" 
ตามความเชื่อ ของชาวหนองคาย

ประกอบดวยคณะนักแสดงรวม ๓๖ คน 
ใชเวลาในการแสดง ๑๒ นาที 



ผลิตสื่อประชาสัมพันธ สำหรับเผยแพรผานรายการทางสถานีโทรทัศน (ภาพและเสียง) 
สปอต/สกูปขาวการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป ๒๕๖๒ 
ในรูปแบบภาษาไทย ความยาวไมนอยกวา ๓๐ วินาที จำนวนอยางนอย ๒ ผลงาน 

       ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญเที่ยวงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป 2562
ระหวางวันที่ 8-21 ตุลาคม ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง หนองคาย

ลานนาคาเบิกฟา อ.โพนพิสัย  และ อ.รัตนวาป 
ชมการแสดงแสงเสียง เปดตำนานบั้งไฟพญานาค
การแสดง แสง เสียง ตำนานเมืองปากหวยหลวง 

 การลอยเรือไฟ บูชาพญานาค การแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน  การแสดงศิลปะวัฒนธรรม อารยธรรมลุ่มน้ำโขง 
การแสดงบนเวทีของศิลปิน และกิจกรรมอื่น ๆ  

อีกมากมาย  พลาดไม่ได้



       วิดิทัศน์สรุปผลงาน

ภาพบรรยากาศ
งานแถลงข่าว        บทสรุป

บทนำ /
ความเป็นมา

ของเทศกาลฯ
       (1 นาที)       1 นาที        30-45 วินาที

       (รวมความยาว 3:30 นาที)

       สกูปประชาสัมพันธ์

       สปอต
       30 วินาที

       
สัมภาษณ์

       (1 นาที)

26

ผู้ว่าฯ คณะกรรมการฯ
ประชาชน

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ สำหรับเผยแพรผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (ภาพและเสียง) สปอต/สกูป
คลิป/บทใหสัมภาษณขาวการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป ๒๕๖๒ 
ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวอยางนอย ๒-๕ นาที จำนวนอยางนอยรูปแบบภาษาละ ๑ ผลงาน

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

       ช่องทางการนำเสนอ
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กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตเติ้ล / บทนำ ประวัติความเปนมาของเทศกาล  ตำนาน ศรัทธา  ปาฏิหารย

ภาพกิจกรรมในงานแถลงขาว     Hi-light สำคัญ ๆ  ของงานที่จะเกิดขึ้นในปนี้ 

สัมภาษณทานผูวาราชการจังหวัดหนองคาย กรรมการจัดงาน และประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกับงานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก

สปอตโฆษณางาน 30 วินาที ปดทาย

       สกูปประชาสัมพันธ์
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      แผนงานการทำงาน

 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

25 - 27 กันยายน 2562 
ประสานงานเพื่อขอทราบรายละเอียดขอเสนอแนะ 
ขอตองแกไขและขอตองปรับปรุงจากการแถลงขาวครั้งกอนๆ

28 - 29 กันยายน 2562 
นำขอเสนอแนะตางๆมาหาวิธีแกไข

30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562 
นำวิธีแกไขนำเสนอเพื่อกำหนดวิธีการใหชัดเจนและรอบคอบ
ในการทำงานเพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ำ
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      (ร่าง) กำหนดการแถลงข่าว

 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

(ราง)
กำหนดการแถลงขาว

การจัดงานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำป 2562
5 ตุลาคม 2562

เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานพญานาค หนาวัดลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
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กิมมิค (Gimmick) และรูปแบบการนำเสนอ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

สรางความนาสนใจ เพื่อดึงดูดสื่อมวลชน ใหนำเสนอขาวมากขึ้น
ดวย Gimmick เพื่อใหงานแถลงขาวมีความนาสนใจ 

• เปดตัวทานผูวาราชการจังหวัด และคณะผูมาแถลงขาว 
ดวยการขึ้นรถสกายแลป เขามาในบริเวณงาน 

• สัมภาษณสดผาน Facebook Live 
• ตื่นตากับภาพมุมสูง ถายทอดสดผานโดรน ชมบรรยากาศสด เมืองหนองคาย 

และลุมน้ำโขง จากมุมสูงแลวออกอากาศผานจอ LED ในพิธีแถลงขาว 
• กิจกรรมรวมนับถอยหลัง เพื่อเริ่มตนความพรอม 

การจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก 
• เชิญชวนใหประชาชนมีสวนรวมกันประชาสัมพันธงาน 

ผานกิจกรรมรวมสนุกตาง ๆ  
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พิธีกร ชาย/หญิง ที่มีประสบการณพิธีกรงานแถลงขาวชาย/หญิง อยางละ ๑ คน รวม ๒ คน 
และ ๑ ใน ๒ คน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

       พิธีกร 

• พิธีกรประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยขอนแกนป2552-2557 
• พิธีกรการประกวดนางงามไหมขอนแกน ป2555-2562 
• พิธีกรโครงการวิจัยเขมแข็ง เสริมแกรงภูมิภาค สสวช ป2560-2562 
• พิธีกรงานขอนแกน count down 2558-2559 
• พิธีกรงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน 2550-2562 
• พิธีกรในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพอคูณ 
• พิธีกรงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร 
• พิธีกรงานมหัศจรรยพรรณไมขอนแกน 
• พิธีกรงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 1-6 
• พิธีกร wedding fair khon kaen 2018-2019 
• ผูประกาศขาวสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย ขอนแกน 
• กรมประชาสัมพันธ และสถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทองถิ่น ktv 
• ผูดำเนินรายการ ktv talk 
• ปจจุบัน อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

พิธีกรชาย : ภานุพงษ ไชยนาพันธ (ตั้ม)
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กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

       พิธีกร 
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กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

       พิธีกร 

พิธีกรหญิง : ปรีณาภา กาญจนรัตน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาลัยนานาชาติ 
สาขานิเทศศาสตร 

• Top 10 Thai Supermodel 2016
• GSB Gen Campus Star 2017
• ชีรี่ย Sugar Cafe'
• MV การเดินทางที่ไมมีจุดหมาย
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กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

       พิธีกร 
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       ของที่ระลึก

ของชำรวยเปนที่ระลึก พรอมอาหารวางและเครื่องดื่ม 
สำหรับสื่อมวลชนและผูเขารวมงานแถลงขาว
จำนวนไมนอยกวา ๑๐๐ ชุด

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

ของที่ระลึกสำหรับประธานและ
ผูรวมแถลงขาวไมนอยกวา ๑๐ ชุด
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       อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดอาหารวาง และเครื่องดื่ม ๑๐๐ ชุด 
โดยใชผลิตภัณฑในทองถิ่น ลดการใชพลาสติก
แบบใชครั้งเดียวทิ้ง เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม



• ประสานสื่อมวลชนทุกแขนงเขารวมงานแถลงขาว ทั้งระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศจำนวน
ไมนอยกวา ๒๐ องคกรสื่อ พรอมติดตามการเผยแพรขาวประชาสัมพันธภายหลังการการแถลงขาว

• ถายทอดสดผานชองทางออนไลน (Social Media) ในระหวางการจัดงานแถลงขาวประชาสัมพันธ 
การจัดงานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป ๒๕๖๒

• บันทึกเทปตลอดการแถลงขาว สำหรับตัดตอจัดทำสปอต/สกูปขาวประชาสัมพันธการแถลงขาวการจัดงาน 
ประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ.๒๕๖๒ และเผยแพรทางสถานีโทรทัศน
ไมนอยกวา ๓ สถานี ตองเปนสถานีที่ไดรับความนิยมในลำดับที่ ๑-๑๐ ตามการจัดลำดับความนิยม
ของ Nielsen ชวงเวลาการ ออกอากาศที่เขาถึงกลุมเปาหมาย ภายหลังการแถลงขาว 
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน กอนวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

      การประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ การจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผานรายการทางสถานีโทรทัศน (ภาพและเสียง) จำนวนไมนอยกวา ๓ สถานี ๆ  ละอยางนอย ๒ รายการ 
และเปนสถานีที่ไดรับความนิยมในลำดับที่ ๑-๑๐ ตามการจัดลำดับความนิยมของ Nielsen ในชวงเวลาการ
ออกอากาศที่เขาถึงกลุมเปาหมาย ระยะเวลากอนเริ่มงานอยางนอย ๓ วัน และระหวางการจัดงานอยางนอย 
๕ วัน

       ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ 

ที่ได้รับความนิยม 1-10 ของ 

nielsen จำนวน 3 สถานี 

อาทิเช่น



ตัวอย่างรายการ : เน้นกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป

ข่าวเช้าช่องวัน 

จันทร์-ศุกร์
ช่วงเวลา 06.00-07.55

ข่าวเที่ยงช่องวัน 

จันทร์-ศุกร์

ช่วงเวลา 11.00-

12.30

ข่าวเย็นช่องวัน 

จันทร์-ศุกร์

ช่วงเวลา 16.30-

18.00

ข่าวเช้าช่องวัน 

เสาร์-อาทิตย์

ช่วงเวลา 09.00-

10.15
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       ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์



ตัวอย่างรายการ : เน้นกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป

40

       ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์

ข่าวอรุณอมรินทร์ 

จันทร์-อาทิตย์ 

ข่าวเที่ยงอมรินทร์ 

จันทร์-อาทิตย์ 



ตัวอย่างรายการ : เน้นกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป
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       ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์

ข่าวเช้านี้ จันทร์-ศุกร์ 

ช่วงเวลา 05.30-8.00

เที่ยงทันข่าว จันทร์-อาทิตย์ 

ช่วงเวลา 11.00-12.30

เข้มข่าวค่ำ จันทร์-อาทิตย์ 

ช่วงเวลา 17.30-20.00
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ผลิตสื่อประชาสัมพันธ สำหรับเผยแพรผานรายการวิทยุกระจายเสียง (เสียงตามสาย) รถแห
หอกระจายขาว สปอตขาวการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ในรูปแบบ ๓ ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอีสานพื้นถิ่น และภาษาลาว (สปป.ลาว) 
จำนวนอยางนอยรูปแบบภาษาละ ๑ ผลงาน

       วิดิทัศน์สรุปผลงาน
       สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา

และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธการจัดงานฯ ผานรายการทาง 
สถานีโทรทัศนทองถิ่น หรือเคเบิ้ลทีวี อยางนอย ๑ สถานี อยางนอยวันละ 
๓ ชวงเวลา กอนการจัดงานและระหวางการจัดงาน ไมนอยกวา ๗ วัน

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธผานรายการทางสถานีวิทยุในทองถิ่น จำนวน 
ไมนอยกวา ๕ สถานี สถานีละ ๓ รายการ (อยางนอย ๓ ชวงเวลา)  
ในชวงที่เขาถึงกลุมเปาหมาย กอนการจัดงานและระหวางการจัดงาน
ไมนอยกวา ๗ วัน

จัดทำปายไวนิลพรอมติดตั้งขางรถแห สำหรับวิ่งกระจายเสียง 
สื่อประชาสัมพันธการจัดงาน จำนวนไมนอยกวา ๙ คัน 
อยางนอยวันละ ๒ รอบเวลา ในชวง ๑๒.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. 
ไมนอยกวา ๑๐ วัน ในหวงการจัดงาน รวมระยะทางการวิ่ง 
ไมนอยกวา ๑๕ กิโลเมตร/รอบ
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       วิดิทัศน์สรุปผลงาน
       ประชาสัมพันธ์ผ่าน CABLE TV ทองถิ่น กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา

และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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       วิดิทัศน์สรุปผลงาน
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

       สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
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       วิดิทัศน์สรุปผลงาน
       ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา

และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวอยางเผยแพรทางสถานีโทรทัศนที่ไดรับความนิยม 1-10 ของ Nielsen จำนวน 3 สถานี
จำนวน Rating
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เผยแพรประชาสัมพันธ การจัดงานฯ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสออนไลน Social Media

• ดำเนินการสมัครและจัดทำ Facebook Fan Page สำหรับ งานเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟ                   
พญานาคโลก อีกทั้งเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆจากหนวยงานของจังหวัด

• ดำเนินการสมัครและสรางบัญชีสมาชิกในระบบ YoนTนbe สำหรับเผยแพรสื่อประชาสัมพันธการจัดงาน 
ที่เหมาะสมกับรูปแบบและกลุมเปาหมาย

• เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ การจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ผาน Facebook Fan Page และ YouTube 
ระยะเวลากอนเริ่มงานวันแรกอยางนอย ๕ วัน พรอมทั้งติดตาม การรับรู/การเขาชม ทำใหเกิดความเคลื่อนไหวและสงตอขาวสาร 
(แชร) ไปในวงกวาง ตอเนื่องตลอดระยะเวลาการจัดงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒



47

เผยแพรประชาสัมพันธ การจัดงานฯ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสออนไลน Social Media

• เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ การจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ผาน Facebook Fan Page และ YouTube 
ระยะเวลากอนเริ่มงานวันแรกอยางนอย ๕ วัน พรอมทั้งติดตาม การรับรู/การเขาชม ทำใหเกิดความเคลื่อนไหวและสงตอขาวสาร 
(แชร) ไปในวงกวาง ตอเนื่องตลอดระยะเวลาการจัดงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Social Media กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
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ถายทอดสดผานชองทางออนไลน (Social Media) ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ น.เปนตนไป 
ไมนอยกวา ๖๐ นาที บริเวณสถานที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย

       ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ (Social Media) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒



50* เปนเพียงรูปแบบเพื่อเสนอแนวความคิดขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

       ปายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ / Key Visual

       การออกแบบฟอนต์ตัวอักษรชื่องาน (TYPOGRAPHY)



51* เปนเพียงรูปแบบเพื่อเสนอแนวความคิดขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

SAMPLE

       ปายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ / Key Visual
ออกแบบและจัดทำปายคัทเอาทประชาสัมพันธการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก
ประจำป พ.ศ.๒๕๖ ติดตั้งในพื้นทุกอำเภอของจังหวัดหนองคาย ตามที่กำหนด หรือเพิ่มเติมตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาจาง พรอมรื้อถอนหลังเสร็จสิ้นการจัดงานแตไมเกินวันสงมอบงาน
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* เปนเพียงรูปแบบเพื่อเสนอแนวความคิดขั้นต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

       ปายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ / Key Visual

SAMPLE



53

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา
และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

       ปายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง จุดติดตั้งป้ายไวนิล ก่อนวันงานและระหว่างงาน
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       วิดิทัศน์สรุปผลงาน
       ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา

และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

แยกตลาดหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 

ขนาด 10x6 เมตร

ยอดคนมองเห็น 8,938,500 /  เดือน 

ยอดคนมองเห็น 297,950 / วัน

เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 30 รอบ/วัน 

ไม่น้อยกว่า 10 วัน

แยกพญานาค จังหวัดหนองคาย 

ขนาด 9.6x6.4 เมตร ยอดคนมองเห็น 

3,892,320 /  เดือน 

ยอดคนมองเห็น 129,744 /  วัน

เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 30 รอบ/วัน 

ไม่น้อยกว่า 10 วัน

ตัวอย่างประชาสัมพันธ์ผ่านทาง จอ LED ในตำแหน่งใจกลางเมือง

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธผานจอโฆษณา LED ภายในเขตอำเภอเมืองหนองคาย หรือพื้นที่อื่นที่
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง จำนวนไมนอยกวา ๒ จุด ๆ  ละไมนอยกวา ๓๐ รอบ/วัน 
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       วิดิทัศน์สรุปผลงาน
       ประชาสัมพันธ์ทางปายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษา

และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวอย่างป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่และจุดติดตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง

แยกพงษ์เพชร กรุงเทพมหานคร ยอดคนมองเห็น

ประมาณ 5 แสนกว่าคน / วัน 

ยอดรถผ่านประมาณ 1 แสนกว่าคัน / วัน

แยกลำสาลี กรุงเทพมหานคร 

ยอดคนมองเห็นประมาณ 5 แสนกว่าคน / วัน 

ยอดรถผ่านประมาณ 1 แสนกว่าคัน / วัน

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธผานปาย BillBoard ณ พื้นที่ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
จำนวนไมนอยกวา ๒ จุด กอนการจัดงานและระหวางการจัดงานไมนอยกวา ๑๕ วัน
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จัดทำแผนการดำเนินการจัดงาน (Action plan) โดยจัดทำแผน และกำหนดชวงเวลาในการดำเนินงานโดย
ละเอียดประกอบดวย การจัดทำบทบรรยาย (Script) บทเพื่อการถายทำ (Storyboard) พรอมขั้นตอนการผลิต 
รายการทางโทรทัศน ขั้นตอนการเตรียมการผลิตการถายทำ การตัดตอ การบันทึกเสียง การสงมอบรายการ ฯลฯ 
เพื่อใหผูวาจางรับทราบแผนการดำเนินงาน และติดตามใหเปน ไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ทั้งนี้ การจัดทำ 
บทบรรยาย (Script) ตองเสนอใหผูวาจางไดพิจารณา ใหความเห็นชอบกอนดำเนินการ

จัดทำ สรุปผล การประชาสัมพันธงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก จังหวัดหนองคาย
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปเลมเอกสาร ๔ สี จำนวน ๑๐ ชุด พรอมบันทึกลงในแผน DVD จำนวน ๕๐ ชุด
ประกอบการสงมอบงาน

ผูรับจางตองดำเนินการตามระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของสำหรับ การอนุญาต การตรวจสอบ
การผลิต การเผยแพร สื่อประชาสัมพันธทุกประเภท ในแตละขั้นตอน ตลอดจนรับผิดชอบ คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินการ หรือคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้น ตามระเบียบกฎหมายดังกลาวดวย

       ขอกำหนดอื่น ๆ 
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       ACTION PLAN

งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก 2562


