ดร.จํารูญ เรงถนอมทรัพย
ไดรับการพิจ ารณาคัดเลื อกเปน “พ อตัวอยางแห งชาติ ประจําป 2557”
สวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม เขารับประกาศเกียรติคุณจากผูแทนพระองค ฯพณฯ
พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี เนื่องในวันพอแหงชาติครั้งที่ 35 ใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารใหม สวนอัมพร จัดโดย สมาคมผูอาสาสมัคร
และชวยการศึกษา ผูจัดงานวันพอแหงชาติ (THE VOLUNTEER SOCIETY OF
THAILAND)

ประวัติของพอ
พอ
ชื่อ ดร. จํารูญ นามสกุล เรงถนอมทรัพย
เกิดวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ อายุ ๖๓ ป ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย
สถานทํางาน เทศบาลตําบลหางดง ตําบล หางดง อําเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม
ตําแหนง นายกเทศมนตรี
สถานทํางาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม อําเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม ตําแหนง อาจารยพิเศษ
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเชียงใหม ครุศาสตรบัณฑิต
- ปริ ญ ญาโท สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นาบริ ห ารศาสตร (นิ ด า ) รั ฐ ประศาสนศาสตร
การจัดการภาครัฐ
- ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
ที่อยูปจจุบัน 206 หมูที่ 5 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
หมายเลขโทรศัพทติดตอ ๐๘๑ – ๙๕๒-๓๓๙๔
ประสบการณการทํางาน
๑. ครูโรงเรียนอนุสารบํารุงวิทยา (เอกชน)
๒. ครูโรงเรียนสิริกรศิลปวิทยา (เอกชน)
๓. ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช.
๔. ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอแมสะเรียง
๕. รักษาการหัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอสบเมย

๖. ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอดอยเตา
๗. ผูช วยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอสารภี
ปจจุบัน
ตําแหนงที่เกี่ยวกับการศึกษา
- อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
- อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยทักษิณ (เชียงใหม)
- อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยปทุมธานี
- วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เขต 4
เชียงใหม
ตําแหนงทางสังคม
- ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม
- ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
- อนุกรรมการการทองเที่ยว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
- กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม
- คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัดเชียงใหม (กต.ตร.
จังหวัดเชียงใหม)
- ประธานกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลหางดง
- กรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ชุดที่ ๑๔
- คณะกรรมการลุมน้ําปง โดยการแตงตั้งของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
รางวัลและเกียรติคุณยกยอง
๑. รางวัลชนะเลิศ “การบริหารจัดการที่ดี” (ธรรมาภิบาล) ประจําป ๒๕๕๐ จากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
๒. รางวัลชนะเลิศ “การประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บ
ภาษี ประจําป ๒๕๕๑ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๓. รางวัลชนะเลิศ “ตลาดดีมีมาตรฐาน” ประจําป ๒๕๕๑ จากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
๔. โลเกียรติคุณ “นายกสมาคมผูปกครองและครูดีเดน จังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๔”
จากสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย
๕. ประกาศเกียรติคุณ “องคการบริหารจัดการที่ดีและใหความรวมมือสงเสริมการพัฒนา
ความเขมแข็งภาคีเครือขายทางสังคมฯ” ประจําป ๒๕๕๔ จาก สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษ ยจั งหวัด เชี ยงใหม และสมาคมศู นย ประสานงานองค การเอกชน
เชียงใหม

๖. โล เกี ยรติ คุณ “ผู ทําคุ ณประโยชนใ ห กับ ชมรมผู สูง อายุ อํา เภอหางดง จั งหวัด เชีย งใหม
ประจําป ๒๕๕๖ จากคณะสงฆอําเภอหางดงและชมรมผูสูงอายุอําเภอหางดง
๗. ประกาศเกี ย รติ คุ ณ “คนดี ศ รี เ ชี ย งใหม ประจํ า ป 2557” จากศู น ย ป ระสานงาน
โครงการคนดีศรีเชียงใหม โดยสํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม
๘. โล เกี ย รติ คุ ณ รางวั ลชนะเลิศ “ครอบครัว ตน แบบ” ด า นการป องกั นอาชญากรรม
จังหวัดเชียงใหม โครงการสํานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง ประจําป 2557
จากสํานักอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม
การบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นและสังคม
ดานสงเสริมเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ครอบครัว และชุมชน
๑. จัดกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ “พอดีเดน” ของเทศบาลตําบลหางดง
๒. จัด “โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน”
๓. จัดกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ “แมดีเดน” ของเทศบาลตําบลหางดง
๔. จัด “โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี และผูสูงอายุ”
๕. จัด “โครงการปองกันและแกไขปญหาตั้งครรภในวัยรุน”
๖. สนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุดําเนิน “โครงการดนตรีจิตอาสา”
๗. จัด “โครงการคายครอบครัวอบอุน”
๘. จัด “โครงการการกีฬาครอบครัวสัมพันธ”
๙. จัด “โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง”
๑๐. จัด “งานวันเด็กแหงชาติ”
๑๑. สนับสนุนงบประมาณกอตั้งชมรมผูพิการตําบลหางดง เปนจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ดานการศึกษา
๑. สนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภเปนโรงเรียนตนแบบ ๑ อําเภอ ๑
โรงเรียนในฝน ป พ.ศ.๒๕๔๘
๒. มีสวนรวมสนับสนุนใหโรงเรียนบานทรายมูลเปนโรงเรียนตนแบบ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียน
ในฝน ป พ.ศ.๒๕๕๒
๓. เปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล และจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาในระดับ
ทองถิ่น (เทศบาล) อยางมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของประชาชน
๔. ริเริ่มโครงการครูหลังมาเพื่อสอนในหยอมบานชาวไทยภูเขาพื้นที่กิ่งอําเภอสบเมย
๕. สนับสนุนกอสรางหองสมุดโรงเรียนหางดงสังฆราษฎรอุปถัมภ
๖. สนับสนุนและกอสรางศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอําเภอ
หางดง

ดานศาสนา
๑. จัด “โครงการกองทัพธรรมสัญจร”
๒. จัด “โครงการพาผูเฒาเขาวัดฟงธรรม ไหวพระสัญจร”
๓. จัด “โครงการพิธีสืบชะตาหลวงทอดผาปาสามัคคีและถวายเทียนพรรษา ๙ วัด”
๔. จัด “โครงการอุยใหหลาน (ตานกวยสลากใหศูนยพัฒนาเด็กเญล็ก)”
๕. จัด “โครงการทอดผาปาสมทบจัดซื้อครุภัณฑวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนใหโ รงเรียน
เทศบาลตําบลหางดง (ประชาคมสรางสรรค)”
๖. สนับสนุน “โครงการธรรมยาตรา” รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ
๗. บริจาคเงินสมทบทุนซื้อที่ดินใหแกวัดตนแกว ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๘. บริจาคเงินเพื่อกอสรางประตูโรงเรียน ใหแก โรงเรียนบานสันปาสัก อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
๙. ถวายปจจัยแด พระครูปญญา วัชราวุธ รองเจาคณะอําเภอหางดง เจาอาวาสวัดศรีสุพรรณ
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๕๐๐ บาท
๑๐. ถวายปจจัยแด พระมงคลวิสุต (หลวงปูครูบาดวงดี) เจาอาวาสวัดวัดทาจําป ตําบลทุง
สะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

สมาชิกในครอบครัว “เรงถนอมทรัพย”
ชื่อ ดร. จํารูญ นามสกุล เรงถนอมทรัพย
เกิดวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ อายุ ๖๓ ป ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย
อาชีพ ขาราชการการเมือง ผูบริหารทองถิ่น
สถานทํางาน เทศบาลตําบลหางดง ตําบล หางดง อําเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม
ตําแหนง นายกเทศมนตรี
สถานทํางาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม อําเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม ตําแหนง อาจารยพิเศษ
ที่อยู บานเลขที่ 206 หมูที่ 5 ตําบล หางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230

ชื่อ นางจรวยพร นามสกุล เรงถนอมทรัพย
ไดรับคัดเลือกใหเปน “แมดีเดนแหงชาติ ประจําป 2556” สวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม โดย
ไดรับเขาเฝารับประทานเข็มเชิดชูเกียรติและพระบรมฉายาลักษณพระราชทานของสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ จากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในงานวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๖ จัดโดย สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารใหม สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
เกิดวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕ อายุ ๖๒ ป ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย
อาชีพ ธุรกิจสวนตัว
สถานทํางาน โรงเทียนแสงธรรม ตําบล หางดง อําเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม
ตําแหนง ผูจัดการ/เจาของกิจการโรงเทียนแสงธรรม
บุตรทั้งหมด ๓ คน
บุตรคนที่ ๑ ชื่อ พันตํารวจโทจตุพล เรงถนอมทรัพย
สถานที่ทํางาน กองบังคับการตํารวจทางหลวง
ตําแหนง รองผูกํากับการ กลุมงานถวายความปลอดภัย
บุตรคนที่ ๒ ชื่อ พันตรี ดร.เจริญศักดิ์ เรงถนอมทรัพย
สถานที่ทํางาน ศูนยปราบปรามอาชญากรรมรายแรงและกอการรายสากล สํานักกิจการ
ตางประเทศและอาชญากรรมระหวางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
อาชี พ(ป จจุ บั น) เจ า พนั ก งานองค ก รอิ ส ระ ตํา แหน ง เจ า หน า ที่ค ดี พิเ ศษ(DSI) ชํา นาญการ
(โอนยายมาจาก ตําแหนง ประจําแผนกปกครอง กองกําลังพล หนวยบัญชาการทหารพัฒนา)
บุตรคนที่ ๓ ชื่อ รอยตํารวจเอกจักรวัฒน เรงถนอมทรัพย
สถานที่ทํางาน กองบังคับการตํารวจนครบาล 8
ตําแหนง รองสารวัตร กองกํากับการสืบสวน กองบังคับการตํารวจนครบาล 8
เมื่ อ วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2557 เทศบาลตํ า บลหางดงได จั ด งานเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87
พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค “ไทยเขมแข็ง” สํานักงานเทศบาลตําบลหางดง โดยมี นาย
ศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดงใหเกียรติเปนประธานในพิธี กิจกรรมสําคัญคือ
การมอบโลประกาศเกียรติคุณ “พอดีเดน เทศบาลตําบลหางดง ประจําป 2557” ในการนี้
กลุมผูนําในชุมชน และมวลชนในเขตเทศบาลตําบลหางดง ไดมอบชอดอกไมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสที่ ดร.จํารูญ เรงถนอมทรัพย นายกเทศมนตรีตําบลหางดง ไดรับเลือกเปน
“พอตัวอยางแหงชาติ ประจําป 2557” ดวย

