
0 4582 6290 0 4582 6291 

วารสารประชาสัมพันธ์ราย 3 เดือน 

ปีที ่1 ฉบับที่ 3 

ประจ าเดือน เมษายน – มิถุนายน 2561 

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 

  วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านวิทยา ไชยเดชก าจร 

ปลัดอ าเภอวังหิน ประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์ พืช     

จักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ เทศบาลต าบลบุสูง น าโดย     

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง พร้อม

คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลฯ ณ 

หอประชุมเทศบาลต าบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรี

สะเกษ 

ตรวจเย่ียมจุดบรกิารประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 

วันนี้เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลบุสูง น าโดย   

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง ร่วมกับ

คณะเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรอ าเภอวังหิน เจ้าหน้าที่  

จากโรงพยาบาลวังหิน ให้การต้อนรับ ท่านสันติธร 

ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท่าน

ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เทศกาล

สงกรานต์ ณ บ้านบุสูง ถนนสาย 220 ต.บุสูง อ.วัง

หิน จ.ศรีสะเกษ 



พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์2561และพิธีสงฆ์ 

   เ ว ล า  09 . 3 0  น .  ณ  หอปร ะ ชุ ม เ ทศบ าลต า บลบุ สู ง 

ท่านทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ศรีสะเกษ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษเป็น

ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 พร้อม

ด้วยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง พร้อมคณะ

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล โดยมีชาวบ้าน คุณพ่อคุณคุณแม่    

ในเขตเทศบาลต าบลบุสูง เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์อย่าง

สนุกสนาน 

    วันที่ 25 เมษายน 2561 อ าเภอวังหินร่วมกับเทศบาลต าบลบุ

สูง น าโดยนายสุวัฒน์ มะณ ูนายกเทศมนตรีต าบลบุสูง พร้อมคณะ

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ พนากิจ

สุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะท างาน ในการประชุม

และติดตามการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ตามข้อสั่งการของรัฐบาล 

กระทรวง และนโยบายจังหวัด ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฯลฯ พร้อมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนดวน จากนั้นได้แวะชม

บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลของเทศเทศบาลต าบลบุสูง ณ บ้านหนองไผ   

ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

    นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง 

พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง และพนักงาน

เทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะท างานจากศูนย์อนามัย

ที่ 10 อุบลราชธานีและ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดศรีสะเกษ เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ

เทศบาลต าบลบุสูง คือ ส้วมสาธารณะ,สิ่งปฏิกูล,

สุขาภิบาลอาหารและระบบประปาหมู่บ้าน 



   เทศบาลต าบลบุสูง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

เช้าวันพุธท่ี 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. น า

โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน 

พนักงานเทศบาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก     

อบต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ เพื่อศึกษาดูงานบ่อ

บ าบัดสิ่งปฏิกูล ณ บ้านหนองไผ่ ต.บุสูง อ.วังหิน    

จ.ศรีสะเกษ 

 การประชุมสภาเทศบาลต าบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 

2561 ครั้ งที่  1 วันที่  30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.        

ณ หอประชุมเทศบาลต าบลบุสูง 

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2561      

เวลา 09.30 น. เทศบาลต าบลบุสูงได้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานบ่อบ าบัดสิ่งปฎิกูล 

จากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 



ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สาธิตการเลือกตั้งโดยใช้เครื่อง 

คืนก าไรให้ผู้ช าระภาษี 2561 



      26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง เป็นประธานใน พิธีมอบ

เสื้อชมรมคนรักในหลวง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน 

ต่างรู้สึก ปลื้มปิติยินดีมาก ที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกะเอิน ต าบลบุสูง อ าเภอ

วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 

     วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เทศบาลต าบลบุสูง น าโดย    

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร 

พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล พร้อมหน่วยงานต่างๆร่วมเดิน

รณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพย์ติดโลก 

ประจ าปี 2561 

     27 มิถุนายน 2561 เทศบาลต าบลบุสูง น าโดย  

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง พร้อมคณะ

ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมกับพ่ีน้อง

ประชาชน ผู้น าท้องถ่ิน ส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วม

กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day ศรีสะเกษจังหวัด

สะอาด ณ บ้านขุมค า ต.ลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 



สาระน่ารู ้

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลบุสูง 

โทร. 045-826290 ต่อ 25 


