
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาล
ตำบลริมปิง  ข้อ 2 การมีจิตสำนึกที่ดี ซ่ือสัตย์สุจริตและมีรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ทต.ริมปิง ตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วันแรกของการทำงานหลัง
วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและรับผิดชอบในการบริการต่อ
สังคม ตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลริมปิง  ข้อ 2 การมีจิตสำนึกที่ดี ซ่ือสัตย์สุจริตและมีรับผิดชอบ 

           เมื ่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลริมปิง โดย นายเอนก มหาเกียรติคุณ 
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง และนางจันยวรรธน์ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเช้ือ
โควิด-19 ด้วย ATK ในกลุ่มทีมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และพนักงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลริมปิง วันแรก
ของการทำงานหลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2565 จำนวน 115 คน  ผลไม่พบเช้ือ 100 % เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นให้แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เนื่องจากอาจมี
การเดินทางไปในพื้นท่ีเส่ียง ซึ่งจะช่วยคัดกรองและยับยั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง ณ 
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลริมปิง  
****************************************************************************************************** 
แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลริมปิง 
บรรณาธิการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลริมปิง 
โทรศัพท์ 0-5350-0984 โทรสาร 053-000102  
E-mail : saraban_05510104@dla.go.th 
Face book : เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาล
ตำบลริมปิง  ข้อ 5 การบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  ประจำปี
งบประมาณ 2565 

 
ทต.ริมปิง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ไฟเซอร์ 

เข็ม 1 2 3 และเข็ม 4 สำหรับบุคลากรด่านหนา้) 

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น.-15.00 น. เทศบาลตำบลริมปิง โดยนายเอนก 
มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง และนางจันยวรรธน์ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง ร่วมกับ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมปิง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 2 
3 ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลริมปิง, เข็ม 4 สำหรับบุคลากรด่านหน้า และอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน (บริการรถรับ-ส่ง ผู้ท่ีไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้) สำหรับผู้เข้ารับการฉีด
วัคซีนในวันนี้ จำนวน 156 คน ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลริมปิง 
********************************* 
ภาพ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลริมปิง 
ข่าว : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลริมปิง 
โทรศัพท์ 0-5350-0984 โทรสาร 053-000102  
E-mail : rimping.lp42@gmail.com 
Face book : เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลริมปิง  
ข้อ 4 การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ ทต.ริมปิง ครั้งท่ี 4/2565 
          เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง 
พร้อมด้วย นางจันยวรรธน์ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตำบลริมปิง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลริมปิง ครั้งท่ี 4 ประจำป ี2565 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายชื่อประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ สำหรับผู้ป่วย SI (Self Isolation)/
ผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้าน กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-
19) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของอุปโภค-บริโภค จำนวน 41 ครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
ริมปิง ช้ัน 3 สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง 
********************************* 
แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลริมปิง 
บรรณาธิการ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลริมปิง 
โทรศัพท์ 0-5350-0984 โทรสาร 053-000102  
E-mail : saraban_05510104@dla.go.th 
Face book : เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน 
www.rimping.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rimping.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR0WxEQWCTZIwC3GcHdrzX4WrLPTFdWv846gFh4YdlK6aH8TM-1vrM2WqHI&h=AT1hDqeoQyQ_Wy1pSZR0FlqCbi7BaFN9PkL7B4bh4kh1IAMC_zEpm7xO82D_SYS66VYhK8_Cm5PGQpkYZ-mYE5Di09Adsy8FWkDOj2j6FIhYmnkce3AlCw6X0sD-coNVPA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1dLq8tEoN9ZB5wOmgxb4ZFu2fEDLARcZmqFdKVDIJZWnAAwxVGm2IskNJQ1QFKA-3CFof7ysDxHNTCD3RR83eSdTWsiK-Da2XMT549BgDK4yFt-7a5yr7d902Tgqwot-DGkQxNiOZEEMfJB2IhBkO62Q


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลริมปิง  
ข้อ 4 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน     

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาในลำน้ำปิง 25 มี.ค. 65 
เมื ่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง 

พร้อมด้วย นางจันยวรรธน์ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง , หัวหน้าส่วนราชการฯ, สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงาน เทศบาลตำบลริมปิง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ “ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” 
ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และ
กำจัดผักตบชวา บริเวณลำน้ำปิง เพื่อช่วยลดปริมาณวัชพืชในน้ำ ให้ลำน้ำปิงได้ระบายน้ำได้ดี รวดเร็ว น้ำมีคุณภาพ
ดี สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าวให้สวยงาม สำหรับผักตบชวาที่ขุดลอกจาก
ลำน้ำปิง ทางเทศบาลตำบลริมปิง นำมาเก็บรวบรวมไว้ เพื่อต่อยอดในการทำปุ๋ยหมักต่อไป 
********************************* 
ภาพ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลริมปิง 
ข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลริมปิง 
โทรศัพท์ 0-5350-0984 โทรสาร 053-000102 
E-mail : rimping.lp42@gmail.com 
Face book : เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน 
www.rimping.go.th 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920611021703&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rimping.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2lvwar0TTqrLnVulTXVb3slf9iaBwM5Ehg4-Z2t9LmMg0UlY6x6dWWUDc&h=AT0Ub86BN6OdkWldpTB_Ypumov26YDVTAQqQN1JMSvotK_Vrxvm_EjVjW3upFktOTTnemABhrcOK9S86m-ImAi4kSiVc1byfSsOd5TUE4UX1_GwO7dAiX7-UGMcYFHbx4w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3q4Jzwqzt1QCGkrS8WCZ3rwivscvgwZl8p7EACxUYPOdym139lfnk8jhX_jVZgAvWB08FRYxiu7vmUeJpxpC6y5t-its88YNhJH8JHS6np5O7X-zQLb-wEAxtaT1oadIP924F86Xw9yR3uflB1KeDZig
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920611021703&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920611021703&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920681021696&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920681021696&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920717688359&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920717688359&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920934355004&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920934355004&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920984354999&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3258920984354999&set=pcb.3258922314354866&__cft__%5b0%5d=AZVMXo_yayiBSOu67vNgxjFAEoFpjRvNMhGKbwz1s-foNaHoynFCNvFgU1iAziil5f6GZpzKYjyzLOu9m3T6s25g5jqzs8StqAs9ME9XPWYUP0wCL5BUJ5T_-JPbtMR6Ryw&__tn__=*bH-R


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลริมปิง  
ข้อ 8 การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และข้อ 9 การยึดม่ันในหลัก

จรรยาวิชาชีพขององค์กร  ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ทต.ริมปิง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง 
มอบหมายให้นางจันยวรรธน์ กันธิมา ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาล
ตำบลริมปิง วางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 (ครบรอบ 117 ปี) โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น
ประธานในพิธีฯ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระ
บรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น สุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) 
********************************* 
ภาพ/ข่าว : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลริมปิง 
โทรศัพท์ 0-5350-0984 โทรสาร 053-000102  
E-mail : rimping.lp42@gmail.com 
Face book : เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน 
www.rimping.go.th 
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาล
ตำบลริมปิง  ข้อ 5 การบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ             

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ทต.ริมปิง ลงพื้นท่ีตรวจสอบความเสียหาย จากเหตุวาตภัย บริเวณโรงเรียนตำบลริมปิง 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง พร้อมด้วย 
กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลริมปิง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย จากเหตุ
วาตภัย ต้นไม้และกิ่งไม้ หักโค่น ล้มทับหลังคาอาคารเรียน ของโรงเรียนตำบลริมปิง ซึ่งเบ้ืองต้นได้เร่งดำเนินการตัด
ต้นไม้และกิ่งไม้ ท่ีหักโค่นล้มทับหลังคาอาคารเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
********************************* 
ภาพ/ข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สำนักปลัด เทศบาลตำบลริมปิง 
โทรศัพท์ 0-5350-0984 โทรสาร 053-000102  
E-mail : rimping.lp42@gmail.com 
Face book : เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน 
www.rimping.go.th 
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลริมปิง  
ข้อ 1 การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม โดยยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ทต.ริมปิง มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นางสาวอุไรวรรณ เทพมาลัย ซึ่งได้รับการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปี 2565 

วันท่ี 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลริมปิง มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นางสาวอุไรวรรณ เทพมาลัย ม.6 
ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ประเภทบุคคลภายนอก ประจำปี 2565 เนื ่องจากได้เก็บกระเป๋าเงินและเอกสารสำคัญ ของนางลำพรวน        
ไชยพรหม พนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลริมปิงได้และส่งคืนเจ้าของ ณ เทศบาลตำบลริมปิง  
********************************* 
ภาพ/ข่าว : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลริมปิง 
โทรศัพท์ 0-5350-0984 โทรสาร 053-000102  
E-mail : rimping.lp42@gmail.com 
Face book : เทศบาลตำบลริมปิง จ.ลำพูน 
www.rimping.go.th 
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