
ข้อมูลองค์กรด้านคนพิการ 
 

อ าเภอ สมาคม/ชมรม 
ด้านคนพิการ 

องค์กรเพ่ือคนพิการ 

ที่อยู่ ปีที่เร่ิม 
ก่อตั้งหรือ 
จดทะเบียน
องค์กร 

จ านวน
สมาชกิ
องค์กร 

การรับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ 

ได้รับการ
รับรอง

มาตรฐาน 

ยังไม่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน 

อ าเภอ 
เมืองเชียงราย 

๑. สภาคนพิการ 
ทุกประเภทจังหวัด
เชียงราย 

๖๔/๑  ม.๑๐   
ต.รอบเวียง   
อ.เมืองเชียงราย 

พ.ศ.๒๕๕๒ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 

๓๖ 
องค์กร 

  

๒. ชมรมคนพิการ
อ าเภอเมืองเชียงราย 
 

๑๑๑/๓๑ ม.๑๙  
ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย  

พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 

๓๒๙ คน   

๓. ชมรมบูรณาการ 
คนพิการต าบล 
นางแล 

๒๖๙  ม.๖   
ต.นางแล   
อ.เมืองเชียงราย 

พ.ศ.๒๕๔๘ ๑๘๓ คน   

๔. ชมรมผู้ปกครอง
บุคคลออทิสติก
จังหวัดเชียงราย 

๖๔/๑  ม.๑๐  
ต.รอบเวียง  
อ.เมือง 

พ.ศ.๒๕๔๘ ๗๒ 
ครอบครัว 

  

อ าเภอแม่จัน ชมรมคนพิการ 
อ าเภอแม่จัน 

๓๒  ม.๓   
ถ.ลาวจกราช   
ต.แม่จัน อ.แม่จัน   

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑,๐๔๙ 
คน 

  

อ าเภอแม่สรวย ชมรมคนพิการ 
อ าเภอแม่สรวย 

๒๒๕  ม.๖   
ต.ป่าแดด  
อ.แม่สรวย   

พ.ศ.๒๕๕๐ ๙๓๓ คน   

อ าเภอ 
เวียงป่าเป้า 

สมาคมคนตาบอด
จังหวัดเชียงราย 

๖๘  ม.๕   
ต.เวียงกาหลง   
อ.เวียงป่าเป้า   

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑,๔๙๕ 
คน 

  

 
 
 
 



 
 
อ าเภอ สมาคม/ชมรม 

ด้านคนพิการ 
องค์กรเพ่ือคนพิการ 

ที่อยู่ ปีที่เร่ิม 
ก่อตั้งหรือ 
จดทะเบียน
องค์กร 

จ านวน
สมาชกิ
องค์กร 

การรับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ 

ได้รับการ
รับรอง

มาตรฐาน 

ยังไม่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน 

อ าเภอเทิง ๑. ชมรมคนพิการอ าเภอ
เทิง 

๖๗  ม.๑  ต.เวียง  
อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๔๙ ๙๖๒ คน   

๒. ชมรมคนพิการเทศบาล
ต าบล 
เวียงเทิง 

๙๐  ม.๑  ต.เวียง  
อ.เทิง 
 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๒๒ คน   

๓. ชมรมคนพิการต าบล
เวียง 

๒๗  ม.๕  ต.เวียง  
อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๒๒ คน   

๔. ชมรมคนพิการต าบล
ปล้อง 

๘๕  ม.๕  ต.ปล้อง  
อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๓๙ คน   

๕. ชมรมคนพิการต าบล
แม่ลอย 

๒๐  ม.๑๑   
ต.แม่ลอย  อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๓๑ คน   

๖. ชมรมคนพิการต าบล
ศรีดอนไชย 
 

๑๓๒  ม.๑   
ต.ศรีดอนไชย   
อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๘๐ คน   

๗. ชมรมคนพิการต าบล
หนองแรด 
 

๔๗  ม.๕   
ต.หนองแรด   
อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๓๓ คน   

๘. ชมรมคนพิการต าบลงิ้ว ๑๓๙  ม.๖  ต.งิ้ว  
อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๓๖ คน   

๙. ชมรมคนพิการต าบล
สันทรายงาม 
 

๙๓  ม.๖   
ต.สันทรายงาม   
อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๗ คน   

 
 



 
อ าเภอ สมาคม/ชมรม 

ด้านคนพิการ 
องค์กรเพ่ือคนพิการ 

ที่อยู่ ปีที่เร่ิม 
ก่อตั้งหรือ 
จดทะเบียน
องค์กร 

จ านวน
สมาชกิ
องค์กร 

การรับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ 

ได้รับการ
รับรอง

มาตรฐาน 

ยังไม่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน 

 ๑๐. ชมรมคนพิการ    
ต าบลหงาว 

๙๖  ม.๖  ต.หงาว  
อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๓๕ คน   

๑๑. ชมรมคนพิการ
ต าบลตับเต่า 

๑๒๔  ม.๔   
ต.ตับเต่า  อ.เทิง 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๑๑ คน   

อ าเภอแม่ลาว ชมรมพัฒนาผู้พิการ 
อ าเภอแม่ลาว 

๑๖  ม.๑   
ต.จอมหมอกแก้ว  
อ.แม่ลาว 
 

พ.ศ.๒๕๔๘ ๗๑๔ คน   

อ าเภอขุนตาล ชมรมคนพิการ 
อ าเภอขุนตาล 

๑๐๔  ม.๑๖       
ต.ยางฮอม        
อ.ขุนตาล  
 

พ.ศ.๒๕๔๙ ๕๒๓ คน   

อ าเภอเชียงของ ชมรมคนพิการ 
อ าเภอเชียงของ 

๕๔  ม.๓  ต.เวียง  
อ.เชียงของ  
    

พ.ศ.๒๕๔๙ ๖๔๑ คน   

อ าเภอเวียงชัย ๑. ชมรมคนพิการ
อ าเภอเวียงชัย 
 
 

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระญาณสังวร  
อ.เวียงชัย   
 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

๑,๓๖๙ 
คน 

  

๒. สมาคมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
คนพิการ 
อ าเภอเวียงชัย 

๙๕  ม.๑๙        
ต.เวียงชัย         
อ.เวียงชัย 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑,๓๖๙ 
คน 

  

 
 
 
 
 
 



อ าเภอ สมาคม/ชมรม 
ด้านคนพิการ 

องค์กรเพ่ือคนพิการ 

ที่อยู่ ปีที่เร่ิม 
ก่อตั้งหรือ 
จดทะเบียน
องค์กร 

จ านวน
สมาชกิ
องค์กร 

การรับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ 

ได้รับการ
รับรอง

มาตรฐาน 

ยังไม่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน 

อ าเภอแม่สาย ๑. ชมรมคนพิการ
อ าเภอแม่สาย 

๑๑๑/๑  ม.๙ 
ต.เวียงพางค า      
อ.แม่สาย 

พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

๖๖๙ คน   

๒. ชมรมคนพิการ
ต าบลเวียงพางค า 
 

๑๑๑/๑  ม.๙   
ต.เวียงพางค า   
อ.แม่สาย  

พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
 

๘๑ คน   

๓. ชมรมคนพิการ
เทศบาลต าบล 
แม่สาย 

๕๘/๑  ม.๒         

ต.แม่สาย              
อ.แม่สาย 

พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๑๒ คน   

๔.  ชมรมคนพิการ
ต าบลศรีเมืองชุม 

๑๔/๑  ม.๑           
ต.ศรีเมืองชุม         
อ.แม่สาย 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๔๓ คน   

๕. ชมรมคนพิการ
ต าบลห้วยไคร้ 

๒๗/๑  ม.๘           
ต.ห้วยไคร้             
อ.แม่สาย 

พ.ศ.๒๕๕๑ ๘๓ คน   

๖. ชมรมคนพิการ
ต าบลโป่งงาม 

๘๑  ม.๙              
ต.โป่งงาม             
อ.แม่สาย 

พ.ศ.๒๕๕๑ ๗๑ คน   

๗. ชมรมคนพิการ   
ต าบลโป่งผา 

๒๐  ม.๑๐            
ต.โป่งผา               
อ.แม่สาย 

พ.ศ.๒๕๕๔ ๙๖ คน   

 
 
 
 
 
 



อ าเภอ สมาคม/ชมรม 
ด้านคนพิการ 

องค์กรเพ่ือคนพิการ 

ที่อยู่ ปีที่เร่ิม 
ก่อตั้งหรือ 
จดทะเบียน
องค์กร 

จ านวน
สมาชกิ
องค์กร 

การรับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ 

ได้รับการ
รับรอง

มาตรฐาน 

ยังไม่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน 

อ าเภอเชียงแสน ชมรมคนพิการ 
ต าบลป่าสัก 

๒๒๘  ม.๖  
ต.ป่าสัก   
อ.เชียงแสน  
 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๒๐ คน   

อ าเภอพาน 
 
 

ชมรมคนพิการ 
อ าเภอพาน 

๒๒๓  ม.๕ 
ต.แม่เย็น 
อ.พาน 
 

พ.ศ.๒๕๔๘ ๒,๐๐๐ 
คน 

  

อ าเภอเวียงแก่น 
 
 

ชมรมคนพิการ 
อ าเภอเวียงแก่น 

โรงพยาบาล 
เวียงแก่น 
อ.เวียงแก่น 
 

พ.ศ.๒๕๕๕ ๘๔๓ คน   

อ าเภอป่าแดด ชมรมคนพิการ
อ าเภอป่าแดด 

โรงพยาบาลอ าเภอ
ป่าแดด                
อ.ป่าแดด 

พ.ศ.๒๕๔๙ ๓๖๘ คน   

อ าเภอ 
พญาเม็งราย 

สมาคมคนหูหนวก 
จังหวัดเชียงราย 

๑๒๐ ม.๑๙ 
ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย 
 

พ.ศ.๒๕๕๐ ๙๕๖ คน   

อ าเภอ 
เวียงเชียงรุ้ง 

ชมรมคนพิการ 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

๗๙  ม.๒  ต.ทุ่งก่อ  
อ.เวียงเชียงรุ้ง  
  

พ.ศ.๒๕๔๘ ๔๐๗ คน   

 

รวบรวมข้อมูลโดย : นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร (ต าแหน่งสังคมสงเคราะห์ช านาญการ) 
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ : 30 เมษายน 2560 
 


