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วิสัยทัศน์ [VISION]
เทศบาลเมืองนครพนม

ชุมชนน่าอยู่ คู่สังคมเอื้ออาทร
เมืองนครพนมพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียน



ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนครพนม

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2. การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
3. การพัฒนาด้านการศึกษา
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
6. การพัฒนาด้านบริหารจัดการ



เส้นทางถนนสายวัฒนธรรม
อยู่ที่บริเวณถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมฝั่งโขง



วดันักบุญอันนา หนองแสง
สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 โดยคุณพ่อเอ
ทัวร์ น าลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนา
หนองแสงนี้ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
นานาชาติ ที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่
และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา 
ในช่วงก่อนวันคริสต์มาส ชาวคริสต์แต่ละ
ชุมชนจะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่าง ๆ แล้ว
แห่มารวมกันไว้ที่นี้



พพิธิภณัฑ์จวนผู้ว่าราชการจงัหวดั
นครพนม แต่เดิมเป็นบ้านพักของผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครพนม ลักษณะของอาคาร
เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่มี
ความสวยงาม เนื่องจากการก่อสร้าง
ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ช่วงสมัย
สงครามอินโดจีน แม้จะมีอายุที่เก่าแก่
มากแล้ว แต่ยังคงรักษาสภาพและ
ความสวยงามต่างๆ ไว้ ได้อย่างดี 
ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมือง
นครพนมได้อย่างน่าสนใจ และได้รับ
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ



เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
เป็นสถานที่พักผ่อนประจ าเมือง
นครพนม และเป็นจุดชมทิวทัศน์
พระอาทิตย์ขึ้ นที่ สวยงามริม
แม่น้ าโขง บริเวณเขื่อนหน้าเมือง
นครพนมนี้ อยู่ตรงข้ามกับเมือง
ท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศ
สา ธ า รณรั ฐ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ตย
ประชาชนลาว



ก่อนปรับปรุง



ปัจจุบัน



ตั้ งอยู่ บริ เ วณชุมชนย่ านหอนาฬิกา
เวียดนามอนุสรณ์  ถนนสุนทรวิจิตร 
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของ
เมืองนครพนม เลือกซื้ อสินค้ า  เช่น 
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ 
อาหาร และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ลาน
คนเมืองนครพนม เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ 
และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.

ถนนคนเดนิ@นครพนม



ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร เป็น
สิ่งที่ชาวเวียดนามสร้างไว้เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แก่ชาวนครพนม 
เมื่ อคราวย้ ายกลั บปิ ตุ ภู มิ
ประเทศเวียดนาม สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2503 สูงประมาณ 
50 เมตร

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์



วัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ บริเวณ
กลางวัดจะมีหอประดิษฐานพระติ้วกับพระ
เทียมอยู่คู่กัน พระติ้วจะประทับอยู่ด้านขวา
ของพระเทียม พระติ้ว เป็นพระพุทธรูปปาง
เพชรมารวิชัย ท าด้วยไม้ติ้วบุทองค า ขนาด
หน้าตักกว้ าง  30 เซนติ เมตร สู ง  60 
เซนติเมตร สร้างโดยเจ้าผู้ครองนครศรี
โคตรบูร เมื่อ พ.ศ. 1328 ส่วน พระเทียม 
มีลักษณะและขนาดเดียวกับพระติ้ว สร้าง
ในสมัยพระเจ้าขัติยวงศา และมีการสมโภช
ให้พระติ้ว พระเทียม เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง
สืบมาจนถึงปัจจุบัน



องค์พญาศรีสัตตนาคราช
องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง 
มนี้ าหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขด
หาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด
เหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวม
ฐาน 15 เมตร พ่นน้ าได้ วัตถุประสงค์การ
ก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาค
ของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าโขง อีกทั้งยังต้องการยกระดับแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง



วัดโพธ์ิศรี ภายในกุฎิเจ้าอาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระ
ทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองส าริด ปางมาร
วิชัย และเป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลช่าง
ล้านช้าง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ใน
อดีต เคยท าพิธี สรงน้ าพระทองในวัน
สงกรานต์ แต่มักจะเกิดพายุและฝนตก
หนักทุ กครั้ ง  ภายหลั งจึ ง เปลี่ ยน เป็ น
พระพุทธรูปองค์อื่นแทน ปัจจุบันทุกวัน
เพ็ญเดือนหกจะนิมนต์มาตั้งไว้ที่หน้าโบสถ์
ให้ชาวบ้านมาสรงน้ า และในวันออกพรรษา
ชาวบ้านห้อมจะมาทอดปราสาทผึ้งที่วัดนี้
ทุกปี



เดิมวัดกลางตั้งอยู่บ้านหนองจันทร์ ต าบลท่า
ค้อ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม พระยามหา
อ ามาตย์ (ป้อม  อมาตยกุล) หลังจากรบชนะ
ทับท้าวกิ่งหงษา ท้าวจุฬณี และท้าวค าสายได้
สั่งให้พระบรมราชาสุดตาย้ายเมืองจากบ้าน
หนองจันทร์มาตั้งใหม่ที่บ้านโพธิ์ค าหรือโพธิ์ค้ า 
เมื่อปี  พ.ศ. 2340 เพราะเห็นว่าชัยภูมิเมือง
เก่าไม่เหมาะสม และวัดกลางได้ย้ายตามมา 
อยู่ที่เมืองใหม่เพราะอยู่ในความอุปถัมภ์ของ
เจ้าเมือง เหตุที่ได้นามว่า  “ วัดกลาง ” เพราะ
สร้างอยู่ในใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านตลาด
เรียงรายอยู่ล้อมรอบนามนั้นจึงยังคงอยู่คู่บ้าน
จนถึงปัจจุบัน

วัดกลาง



มีพระธาตุนครเป็นปูชนียสถาน มีลักษณะเป็นรูป
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ 5.85 เมตร สูง
ประมาณ 24 เมตร สร้างในปี พ.ศ. 115๐ ในวันแรก
ที่พระยามหาอ ามาตย์ (ป้อม) สร้างเมืองนครพนมขึ้น
นั้นมเีพยีงวัดมหาธาตุวัดเดียวเท่านั้น จึงขนานนามว่า 
“วัดมิ่งเมือง”  (คือวัดมหาธาตุในปัจจุบัน) เป็นวัด
ใ ห ญ่ ป ร ะ จ า เ มื อ ง   เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ปกครอง การศึกษา มีพระมหาเถระ มีครูบาอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ปกครองดูแล และอ านวยการ
ศึกษาอยู่เป็นประจ าและเป็นที่ประกอบพิธีถือน้ า
พิพัฒน์สัตยาของข้าราชการใหญ่น้อย วัดมิ่งเมือง
ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า “วัดธาตุ” และวัด
มหาธาตุ เป็นวัดพระธาตุประจ าเกิดของผู้ที่เกิดวัน
เสาร์อกีด้วย

วัดมหาธาตุ



เดิมชื่อว่า “ วัดอุโมงค์ ”  กระทั่งในปี พ.ศ. 
1637  สมัยเจ้าครูอุด อดีตเจ้าอาวาสวัด
เห็นว่าอุโมงค์ได้รื้อทิ้งแล้วจนสร้างเป็นสิม 
(อุโบสถ) จึงเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ชาวบ้านนิยม
เรียกวัดแห่งนี้ว่า “อินแปง”  ตามชื่อพระ
ประธานมาหลายยุคสมัย จนมาถึงในปี พ.ศ. 
2470 กรมการศาสนามีการส ารวจวัดทั่ว
ราชอาณาจักรเพื่อขึ้นทะเบียนไว้ในท าเนียบ
วัด โดยให้ใช้ชื่อว่า   “วัดพระอินทร์แปลง” 
ตั้งแต่ปนีั้นมาถึงปัจจุบัน

วัดพระอินทร์แปลง



จุดเริ่มต้นของเส้นทางจักรยานที่สวยงาม
แห่งนี้ เริ่มจาก บริเวณ สวนหลวง ร.9 
เลียบริมแม่น้ าโขง เรื่อยมายาวไปถึง    
วัดพระอินทร์แปลง ตลอดเส้นทางจะเห็น
วิวที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ข้างทาง     
ถ้ ามองไปทางริมแม่น้ าก็ จะ เห็นวิ ว
ทิวทัศน์ของ สปป.ลาว เห็นเทือกเขา
สลับซับซ้อนสวยงาม ยิ่งช่วงเช้าจะได้
เห็นพระอาทิตย์ขึ้น และสายหมอกทาง
ฝั่งลาว

เส้นทางจักรยาน เมืองนครพนม



ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่เมืองนครพนมครับ


