






                      สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวทะเมนชัยทุกท่าน กระผม      
                  นายยุทธนา ตีระมาศวณิช นายกเทศมนตรีตำาบลทะเมนชัย ต้องขอ 
ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความไว้วางใจกระผมและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ใน
การเข้ามาบริหารงานเทศบาลตำาบลทะเมนชัยเป็นสมัยที่  4  ซึ่งในทุกๆ คำาสัญญาอันเคย
ให้ไว้แก่พี่น้องประชาชน ผมได้ทุ่มเท มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาบริหารบ้านเมืองของเราให้มีความ
น่าอยู่ และเจริญอย่างรอบด้านตามความต้องการของทุกชุมชน โดยเฉพาะโครงสร้าง 
พื้นฐานทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สาธารณสุข งานป้องกันสาธารณภัย  
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี  
ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การกีฬา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ และหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ให้มีความเข้มแข็งและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำาบลทะเมนชัย ประจำาปี 2558 ฉบับนี้จัดทำา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และ
ที่สำาคัญต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  เจ้าหน้าที่ทุกคน ผู้นำาชุมชน ประชาชนที่ได้ร่วมมือร่วมใจ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาลของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นเทศบาลที่น่าอยู่และยั่งยืนตลอดไป

  นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช
นายกเทศมนตรีตำาบลทะเมนชัย

          ภารกิจในการพัฒนาเทศบาลตำาบลทะเมนชัย ถือเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติของ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกคนที่พร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน จึงได้จัดทำาวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำาบลทะเมนชัย ประจำาปี 2558 
ขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการต่างๆ มากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนภายในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          วารสารประชาสัมพันธ์จึงเปรียบเสมือนการรายงานผลการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนชาวเทศบาล 
ตำาบลทะเมนชัยและส่วนราชการในพื้นที่ได้ทราบถึงกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาล ในการสนับสนุนความคิดเห็นที่ทำาให้เกิดโครงการและการร่วมดำาเนินโครงการต่างๆ 
กับเทศบาล ทำาให้การบริหารสามารถพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนชาวทะเมนชัยอย่างสูงสุด
          สุดท้ายนี้ กระผมหวังว่าการจัดทำา วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำาบลทะเมนชัย 
ประจำาปี 2558 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกท่านครับ

                                                         นายปัญญา  มาจิตต์
                                                     ปลัดเทศบาลตำาบลทะเมนชัย



















          ในเขตเทศบาลตำาบลทะเมนชัยมีโรงเรียนที่สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดบุรีรัมย์ เขต  1  จำานวน 3 โรงเรียน และยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบล

ทะเมนชัย จำานวน 1 แห่ง
     1. โรงเรียนบ้านทะเมนชัย เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นขยายโอกาสการศึกษา  โดยมี นายจำานงค์  เมืองงาม เป็นผู้อำานวยการโรงเรียนพร้อมด้วยบุคลากรครู

จำานวน  14  คน มีจำานวนนักเรียน  117  คน 

         2. โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยมี 

นายอุทัย  ไร่ขาม เป็นผู้อำานวยการโรงเรียน พร้อมกับครูจำานวน  9 คน มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 92 คน



3. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยมี 

นายทรงศักดิ์  สิรัมย์ เป็นผู้อำานวยการโรงเรียน พร้อมกับครูจำานวน  8  คน มีจำานวนนักเรียนทั้ง

สิ้น  124  คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำาบลทะเมนชัย ตั้งอยู่ในเขตสำานักงานเทศบาล 

มีครูผู้ดูแลเด็ก  3  คน เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน   จำานวน  58  คน



ในเขตเทศบาลมีศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำาบลบ้านบุแปบ โดยมี นายสุรวุฒิ สุเรรัมย์  

เป็นผู้อำานวยการ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำานวน 6 คน มี

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) รวม 84 คน



      ในเขตเทศบาลมีสถานีตำารวจ 1 แห่ง ได้แก่ สถานีตำารวจภูธรทะเมนชัย โดยมี พันตำารวจ

เอก ครรชิต  รัตนชูวงศ์ เป็นผู้กำากับการ  มีนายตำารวจชั้นสัญญาบัตร 22 นาย และตำารวจชั้น

ประทวน จำานวน  38  นาย  



   อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

ในเขตเทศบาลตำาบล 

ทะเมนชัย มีจำานวนทั้ง

สิ้น 130 นาย



ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใ 
ใใใใใใ 130 ใใใ

วัดหนองหญ้าปล้อง 

(วัดป่าทะเมนชัย) 

พระครูกิตติธรรมธร (เจ้าอาวาส)  

วัดอิสาณทะเมนชัย  

พระครูชัยธรรมคุต 

(เจ้าอาวาส)

วัดด่านทองประชาสามัคค ี

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้ช่วย

เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก  

เป็นประธานสงฆ์



ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใ 
ใใใใใใ 130 ใใใ

ถนนสัญจรของประชาชนในเขตเทศบาลเส้นหลักส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ถนนเชื่อต่อระหว่างหมู่บ้านจะ 

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีสถานีรถไฟทะเมนชัยให้บริการขบวนสายตะวันออกเฉียงเหนือ – กรุงเทพมหานคร 

ทั้งเที่ยวขึ้นและล่อง

 มีกิจการประปาของเทศบาล ทั้งระบบประปาใต้ดินและประปาผิวดิน 

ให้บริการน้ำาประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ จำานวน 600 หลังคาเรือน



มีศูนย์ไอซีทีเทศบาล

ตำาบลทะเมนชัยและระบบ

อินเตอร์เน็ตสาธารณะ 

ให้บริการแก่ประชาชนใน

เขตเทศบาล

 ประชากรส่วนใหญ่ในเขต

เทศบาล มีการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมร้อยละ 90 โดย

เฉพาะการทำานา นอกจาก

นั้นประกอบอาชีพรับจ้างและ

ค้าขาย ในเขตชุมชนมีทั้งร้าน

อาหาร ร้านขายของชำา โรง

สีไฟ และรีสอร์ทขนาดเล็ก   

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร เช่าพื้นที่

สำานักงานเทศบาลตำาบลทะเมนชัย

หลังเดิม เปิดให้บริการแก่เกษตร

กรและประชาชนทั่วไป ธนาคาร

ออมสินได้ติดตั้งตู้เอทีเอ็มเพื่อให้

บริการในบริเวณตลาดอีก 1 จุด 



สภาพแวดล้อมน่าอยู่

สาธารณูปโภคครบครัน

การคมนาคมสะดวก

การศึกษาก้าวหน้า

พัฒนาคุณภาพชีวิต

สร้างเศรษฐกิจชุมชน                                   
บนหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ได้แก่  
ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง

ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ตำาบลทะเมนชัย 

พระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย 

ตั้งประดิษฐาน ณ วัดหนองหญ้าปล้อง 

(วัดป่าทะเมนชัย)  

สถานเทวลัยบรรทมสินธุ์ 

ตั้งอยู่เลยไปทางวัดหนองหญ้าปล้อง 

(วัดป่าทะเมนชัย) ประมาณ 400 เมตร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบน 
    หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ 
    พัฒนาคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
    สั่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหา 
    ความยากจน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ 
    บริหารจัดการ



       ได้กำาหนดเป็นนโยบายที่สำาคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน  เพื่อการดำารง

ชีวิต ให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัย และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่

ประชาชน ซึ่งมีผลการดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา      

2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก   

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

4. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร      

5. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก     

6. โครงการต่อเติมศาลาประชาคม       

7. โครงการเทลานคอนกรีตเอนกประสงค์      

8. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำา 

10. โครงการปรับปรุงกิจการประปา 









ให้ความสำาคัญกับทุกศาสนา วันสำาคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจของประชาชน  ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และสนับสนุนให้ประชาชนออกกำาลังกาย

เพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรง  มีจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งมีผลการดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ        

3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ        

4. โครงการจัดงานวันสำาคัญของชาต ิ      

5. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง     

6. โครงการจัดงานประเพณีฉลองศาลเจ้าพ่อหินตั้ง    

7. โครงการวิถีพุทธ

8. โครงการเตรียมความประชาชนสู่อาเซียน         

9. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม         

10. โครงการจัดงานวันสำาคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11. โครงการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

12. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

     ให้แก่ประชาชน

13. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ทะเมนชัยคัพ”





ให้ความสำาคัญกับประชากรทุกเพศ ทุกวัย ให้ได้รับบริการด้าน

สาธารณสุขอย่างทั่วถึง   ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสถาบัน

ครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำารงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความปกติสุข ซึ่งผลการดำาเนินการ มีดังต่อไปนี้

1. โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด(ทูบีนัมเบอร์วัน)    

2. โครงการหน่วยแพทย์ – พยาบาลเคลื่อนที่   

3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำาลังกาย     

4. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก       

5. อุดหนุนศูนย์บริหารสาธารณสุขมูลฐาน      

6. โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า    

7. โครงการพัฒนากลุ่มสตรี    

8. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    

9. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ    

10. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาส

11. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12. โครงการอบรมกฎหมายให้กับประชาชน









       ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลเป็นอย่างดี ให้ทุกชุมชนมีความน่าอยู่ ประชาชน

ช่วยกันดูแลสร้างจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งผลการดำาเนินการ ดังต่อไปนี ้

1. โครงการลดภาวะโลกร้อน

2. โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำานึก 

    ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

3. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย    

4. โครงการประกวดชุมชนรักษาความ

    สะอาดพิทักษ์สิ่งแวดล้อม





ให้ความสำาคัญในการยกระดับมาตรฐาน โดยการสนับสนุนการพัฒนา การปฏิบัติงานภายใต้ความพร้อมได้อย่าง

เหมาะสม ทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพการทำางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

และร่วมมือกับเทศบาลในการทำางานร่วมกัน ซึ่งผลการดำาเนินการ ดังต่อไปนี ้  



1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

2. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

3. โครงการฝึกทบทวนศึกษาดูงานสมาชิกอาสา 

    สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนว 

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

    ชุมชน อสม.

6. การตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก





     หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อ

เนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น เช่น 

บ้านเช่า  อาคาร  ตึกแถว  บริษัท  ธนาคาร  

โรงแรม  โรงภาพยนตร์  แฟลต  อพาร์ท

เมนต์  หอพัก คอนโดมิเนียม สนามกอล์ฟ 

ท่าเรือ บ่อนไก่  บ่อนปลา  ฟาร์มสัตว์  คลัง

สินค้า

- ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำานาจยื่นแบบแสดงรายการ

ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 

ภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

- พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

- ผู้รับการประเมินต้องชำาระเงินภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแบบ

แจ้งการประเมิน

- พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

1. สำาเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก     2. บัตรประจำาตัวประชาชน

3. สำาเนาทะเบียนบ้าน      4. ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

5. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้ที่เคยเสียภาษี)

เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก

เจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครอง

ที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมี

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

1. เสียตามอัตราปานกลางของที่ดิน ซึ่งขอทราบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่

2. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำาประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็นสองเท่า ของอัตราปกติ

- ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำารุงท้องที่ไปชำาระภาษีภายในเดือน มกราคม – เมษายน 

ของทุกปี

- บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ ให้เจ้าของยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่จำานวนเนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง

1. สำาเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก 2. บัตรประจำาตัวประชาชน

3. สำาเนาทะเบียนบ้าน

4. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้ที่เคยเสียภาษี)



เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ   
เครื่องหมายการค้า โฆษณา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ในวัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมาย ที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 50 ตารางเซนติเมตร

2. ป้ายที่มีอักษรไทย ปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและ

เครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 50 ตารางเซนติเมตร

3. ป้ายที่คิดอัตรา 400 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร ป้ายที่ไม่มี

อักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ มีอักษรไทยบาง

ส่วนหรือทั้งหมดภายใต้หรือต่ำากว่าอักษรต่างประเทศ เมื่อคำานวณแล้ว

เสียภาษีต่ำากว่า 200 บาท ให้เสียอัตรา 200 บาท

- ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ภายในเดือนมกราคม –   

  มีนาคม ของทุกปี

- ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำาระค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

- ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือป้ายที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  

  ภายใน 15 วัน

1. รูปถ่ายป้าย

2. บัตรประจำาตัวประชาชน

3. สำาเนาทะเบียนบ้าน

4. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย 

(เฉพาะผู้ที่เคยเสียภาษี)



 กำ�แพงเมือง-คูเมืองบ้�นทะเมนชัย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำาบลทะเมนชัย หมู่ที่ 1 , 2 และ 14 

ตำาบลทะเมนชัย อำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ตั้งอำาเภอลำาปลายมาศ ไปทางทิศตะวันออก 

ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ทางทิศตะวันตกประมาณ 21 กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่

บนเนินที่ระดับความสูงประมาณ 180-185 เมตร กำาแพงเมือง-คูเมืองล้อมรอบขอบเนินเป็นรูปวงรี แกน

ยาวตามแนวเหนือ-ใต้ 3 ถึง 5 ชั้น กว้างยาวโดยประมาณ 760X900 เมตร เนื้อที่ประมาณ 244 ไร่ ขุด

ถึงระดับกักเก็บน้ำาแล้วระบายเข้าสู่คูเมืองตามแนวหุบระหว่างเนินด้านใต้ และระบายออกตามแนวห้วย    

ทะเมนชัย ปัจจุบันขุดลอกคูเมืองหลายส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำาสำาหรับชุมชน

 หลักฐานทางโบราณคดีโดยนักโบราณคดี กรมศิลปากร แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ยุคเหล็กราว 2,500 ปีมาแล้ว และสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีราวพุทธศตวรรษ

ที่ 12-16 เหล่าผู้คนท้องถิ่นเล่าที่มาว่า ชื่อเดิม “เขมรชัย” เนื่องจากเขมรได้ชัยชนะ ต่อมาเพี้ยนมาเป็น   

“ทะเมนชัย” ซึ่งสันนิษฐานว่าบริเวณถิ่นฐานนี้เป็นบ้านเมืองมานานแล้ว โดยแนวกำาแพงเมือง-คูเมืองนั้น

ปรากฏให้เห็นได้เด่นชัดในรูปถ่ายทางอากาศทุกโครงการ ตั้งแต่ พ.ศ.2497 จนถึงปัจจุบัน



                           วัดหนองหญ้าปล้อง (วดัป่าทะเมนชยั) ในอดตีสามเณรจากวดัหนองป่าพง มาปกักรดบริเวณปา่ชา้แลว้พจิารณาวา่พืน้ที ่

สามารถนำามาสร้างวัดและรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้ได้้ ญาติโยมที่เลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติของพระสายวัดป่าจึงนิมนต์ให้อยู่

ต่อ ซึ่งสามเณรได้นิมนต์พระสายวัดป่ามาเป็นประธานสงฆ์ คือพระครูกิตติธรรมธร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน แรกเริ่มเมื่อท่าน

มาอยู่ก็สำารวจสิ่งของเครื่องใช้ในวัดได้ค้นพบพระอบที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุอยู่หลังพระประธานในศาลาคาดว่าประธาน

สงฆ์องค์เดิมคงนำามาเก็บรักษาไว้ ท่านเจ้าอาวาสจึงกราบเรียนหลวงพ่อเจ้าคณะอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

                                                 ศิษย์เอกหลวงพ่อชา มาเป็นที่ปรึกษา

     ปี 2532 เจ้าอาวาสนำาพระสงฆ์พร้อมญาติโยมสวดพระพุทธมนต์ ทำาวัตร 
เช้า-เย็น 9 วัน 9 คืน เพื่อถอนที่ตรงนั้น แล้วกำาหนดเอาวันเพ็ญเดือน 6 เป็น
วันวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจดีย์ ซึ่งตรงกับวันวิสาขะบูชา พระเดชพระคุณหลวง
พ่อได้แนะนำาให้สร้างรูปทรงพระธาตุพนม คือ จำาลองแบบย่อจากพระธาตุพนม 
เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมอีสานไว้ กำาหนดความกว้างฐานพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 29 เมตร รวมทั้งฉัตรทั้งหมด 31 เมตร 
รวมงบประมาณการก่อสร้างจากการอนุโมทนาบุญญาติโยมในชุมชนและจาก
ทุกสารทิศได้มาร่วมอนุโมทนาก่อสร้าง ทั้งสิน 1,500,421 บาท ระยะเวลา 2 ปี
แล้วเสร็จ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำาเดือน 6 ได้อัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ ตรงยอดพระเจดีย์ประมาณ 100,000 องค์ 
มีพระพุทธรูปประดิษฐาน หน้าตักกว้าง 50 นิ้ว นามหลวงพ่อเพชร มีกำาแพง
พญานาคล้อมรอบประตูทั้งสี่ทิศ โดยคืนก่อนวันวางศิลาฤกษ์ พระเณร ญาติโยม
ที่จัดเตรียมงาน ได้ประจักษ์สิ่งมหัศจรรย์คือ มีลูกแก้วขนาดเท่าไข่เป็ดลอยมา
ทางอากาศไปตกตรงทางทิศเหนือ ห่างจากพระเจดีย์หลวงพ่อกล่าวว่าเป็นนิมิตร
หมายอันจะนำามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าหลวงพ่อประธานสงฆ์ได้ตั้ง

ชื่อพระเจดีย์ใหม่ว่า “พระมหาเจดีย์ศรีทะเมนชัย” 


