หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ในจังหวัดเชียงใหม่
ภาพหัวหน้าหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.

ชื่อ-นามสกุล / ตาแหน่ง / เบอร์โทร

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
1.สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นำงจิรำพร เชำวน์ประยูร ยำมำโมโต้
มือถือ : 08-1992-3405

ที่ตั้ง

โทรศัพท์/โทรสาร

ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่
ต.ช้ำงเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0-5311-2716 ,
0-5311-2719
โทรสำร 0-5311-2718

โทรศัพท์ 0-5311-2485,
0-5311-2486
โทรสำร 0-5311-2491

2.สำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร 10

ผู้อำนวยกำร
นายธนู ธิแก้ว
มือถือ 08-9924-6701

บริเวณศูนย์รำชกำร
จังหวัดเชียงใหม่
ต.ช้ำงเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300

3.ศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยกำร
นำงสำวชิดชนก นำคสินธุ์
มือถือ 08-9956-9733

130 หมู่ 12
ถ.วงแหวนรอบกลำง
ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0-5327-9264
โทรสำร 0-5327-9264
ต่อ 104

4.ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมผู้สูงอำยุบ้ำนธรรมปกรณ์
(เชียงใหม่)

ผู้อำนวยกำร
นำยไพฑูรย์ พัชรอำภำ
มือถือ 08-5660-7597

1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5327-8573
โทรสำร 0-5328-1206

5.สถำนสงเครำะห์เด็กชำย
บ้ำนเชียงใหม่

ผู้ปกครอง
นำงอนงค์ เจริญวัย
มือถือ 08-1936-8206

6.สถำนสงเครำะห์เด็ก
บ้ำนเวียงพิงค์

ผู้ปกครอง
นำงเพทำย เมฆี
มือถือ 08-1480-4379

7.ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพ
คนพิกำรหยำดฝนจังหวัดเชียงใหม่

8.นิคมสร้ำงตนเอง
เขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่

63/1 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180

63/3 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
50180

ผู้อำนวยกำร
นำยธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร
มือถือ 08-1883-0365

303 หมู่ 7 ต.สันมหำพน
อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ 50150

ผู้ปกครอง
นำยอิฐศักดิ์ ศรีสุโข
มือถือ 08-1980-1095

ที่ทำกำรนิคมสร้ำงตนเอง
เขื่อนภูมิพล
ถ.ฮอด-แม่ตื่น กม.34
ต.ท่ำเดื่อ อ.ดอยเต่ำ
จ.เชียงใหม่ 50260

โทรศัพท์ 0-5312-1157-8
โทรสำร 0-5312-1160

โทรศัพท์ 0-5312-1161-3
โทรสำร 0-5312-1162

โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสำร 0-5200-1537

โทรศัพท์/โทรสำร
0-5346-9098,

9.สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
สันมหำพน

ผู้ปกครอง
นำยสุรศักดิ์ หนูพรหม
มือถือ 08-1980-3375

112 หมู่ที่ 6 ต.สันมหำพน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
50150

โทรศัพท์ 0-5304-7337
โทรสำร 0-5304-7338

10.บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่ (บ้ำนพิงใจ)

หัวหน้ำ
นำงนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
มือถือ 08-1533-0428

63/2 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
50180

โทรศัพท์ 0-5312-1036
โทรสำร 0-5312-1164

11. ศูนย์ประสำนงำนโครงกำร
หมู่บ้ำนสหกรณ์สันกำแพง
อำเภอแม่ออน ตำมพระรำชดำริ
จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยกำร
นำงสำวปิยำ เบญจศิวกร
มือถือ : 08-9813-5574

178 หมู่ 2 ต.บ้ำนสหกรณ์
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
50130

โทรศัพท์ 0-5303-7022
โทรสำร 0-5303-7023

12.พิพิธภัณฑ์เรียนรู้รำษฎร
บนพื้นที่สูง

ผู้อำนวยกำร
นำยถวิล สมกัน
มือถือ : 08-5032-1489

บริเวณ สวนล้ำนนำ ร. 9
ถ.โชตนำ อ.เมืองเชียงใหม่
50300

โทรศัพท์/ โทรสำร
0-5321-0872

13. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
เชียงใหม่

ผู้อำนวยกำร
นำงวัชรียำ ศรีหิน
มือถือ : 08-1724-9917

130 หมู่ 12
ถ.วงแหวนรอบกลำง
ต.ป่ำแดด อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0-5329-6122

14.สำนักงำนเคหะชุมชน
เชียงใหม่ 1

หัวหน้ำ
นำงจงดี หลีกำญจนำ
มือถือ 09-5138-9449

373 ถ.มหิดล ต.หนองหอย
อ.เมืองเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5332-9800,084387-3951
โทรสำร 0-5332-9799
ต่อ 60908

15.สำนักงำนเคหะชุมชน
เชียงใหม่ 2

หัวหน้ำ
นำยกฤษดำ สมบูรณ์
มือถือ 08-3202-9499

12 / 2 ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน
ต.หนองหอย อ.เมือง
เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5332-9601,
05332-9798
โทรสำร 0-5332-9601

16. สำนักงำนภำคเหนือตอนบน
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
(องค์กำรมหำชน)

ผู้อำนวยกำรภำค
นำยสุพัฒน์ จันทนำ
มือถือ 08-1699-0089

5/5 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5330-6723
ต่อ 21
โทรสำร 0-5330-6722

