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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานมีนโยบายที่จะพัฒนาด้านการพัฒนาคนยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนามุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนตั้งแต่เกิดจนถึงตายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมทุน โดยได้ร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม และส่วนราชการต่างๆ ในการท างานร่วมกันแบบบูรณาการเป็นองค์รวมในการพัฒนาให้
เป็นทั้งคนดีคนเก่งและมีความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงการขัดเกลาให้เด็กและเยาวชนตระหนักและค านึงถึงการด าเนินชีวิตในแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นระบบแนวคิดที่มุ่งเน้นเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ทักษะความเข้าใจและสามารถน า
การเรียนรู้มาใช้ในวิถีชีวิตอย่างเป็นจริงได้ ในระบบมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไชยสถาน โรงเรียนบ้านไชยสถาน และโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 
ท าให้ในระบบมีแหล่งเรียนรู้ จ านวน 2 แหล่ง คือ แหล่เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่ 15 และแหล่ง
เรียนรู้โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 

4.2 สาธารณสุข 
 จากปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือสร้าง

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนต าบลไชยสถานให้เกิดการพัฒนาสู่การ
บริการเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมทั้งการสร้างสุขภาพและการซ่อมหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ อันน า ไปสู่การสร้างมาตรการทาง
สังคมเพ่ือสนับสนุนการแสดงบทบาทในการเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัวและชุมชน การส่งเสริม
สุขภาพของประชนในชุมชนของตนให้สามารถดูแลตนเองและผู้อ่ืนได้ด้วยกระบวนการร่วมกับภาคีเครือข่าย อาศัย
กลุ่มประชาชนดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน อาทิ คณะร าวงย้อนยุคผู้สูงอายุต าบลไชยสถาน กลุ่ม อสม. ทีมกู้ชีพกู้ภัย
ต าบลไชยสถาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยสถาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านปาค่า กลุ่ม
ส่งเสริมการออกก าลังกายบ้านฝาง มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้จ านวน 3 แหล่ง คือ แหล่ง
เรียนรู้คณะร าวงย้อนยุคผู้สูงอายุต าบลไชยสถาน แหล่งเรียนรู้ทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบลไชยสถาน และแหล่งเรียนรู้ส่งเสริม
การออกก าลังกายบ้านฝาง 

4.3 อาชญากรรม 
 ส าหรับต าบลไชยสถานเหตุอาชญากรรมในพ้ืนที่ไม่มีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมรูปแบบใด 

เนื่องจากว่าต าบลไชยสถานสภาพพ้ืนที่อยู่กึ่งชนบทและกึ่งเมืองประชาชนยังพ่ึงพาอาศัยกันและกันอยู่ อีกทั้งในส่วน
ราชการในต าบลส่วนใหญ่จะมีการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมมียามคอยเฝ้าระวังป้องกันภัยที่เกิดขึ้น มีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด มีหน่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 

4.4 ยาเสพติด 
 เนื่องจากว่าต าบลไชยสถานมีลักษณะเป็นกึ่งเมือง กึ่งชนบท มีพ้ืนที่ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน ดังนั้นปัญหายา

เสพติดในต าบลไชยสถานมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการเสพบุหรี่ ยาบ้า ข้อมูลในเชิงลึกอาจจะมีเบาะแสของผู้ค้า  
ผู้เสพยาเสพติด แต่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังและสอดส่องดูแล           
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานได้มีการหนุนเสริมในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายสู่
เยาวชนโดยการอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน นักเรียนในพ้ืนที่ มีการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการและหากมีผู้แสดงตัวต้องการบ าบัดรักษา ก็ได้สนับสนุนงบประมาณส่งไปรักษากับทางโรงพยาบาล                
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถานสามารถท าได้ตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
ต ารวจแล้วแต่กรณี 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลไชยสถาน  8 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 ถึงแม้ว่าในพ้ืนที่ต าบลไชยสถานจะมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีทั้งชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยมาตั้งแต่

บรรพบุรุษและประชาชนหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่ตามความเจริญเติบโตของเขตเมืองน่าน และการย้ายศูนย์
ราชการเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ต าบลไชยสถาน แต่ชุมชนดั้งเดิมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพ่ือนบ้าน ยังมี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ท าให้เกิดระบบจิตอาสาและการจัดสวัสดิการสังคมขึ้นในพ้ืนที่ต าบลไชยสถาน โดยมี
แนวคิดที่จะให้ประชาชนมีความเสียสละและอาศัยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข
ปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ยึดหลักทฤษฏีความพอเพียงมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มและยังเป็นการสร้างจิตส านึกให้ชุมชนเป็นเจ้าของและด าเนินการโดยกระบวนการชุมชนริเริ่มสร้างสรรค์
จากชุมชนเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆในชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาสู่แนวทางการแก้ไขแบบ
พ่ึงพาตนเองโดยการศึกษาเรียนรู้แบ่งปันความรู้ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนภายใต้รูปแบบการจัดสวัสดิการ
ชุมชนโดยชุมชนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่นกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลไชยสถาน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
บ้านฝาง ชมรม To Be Number One ต าบลไชยสถาน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ
ระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการต าบล
ไชยสถาน ท าให้ในระบบมีแหล่งเรียนรู้จ านวน 3 แหล่ง คือ แหล่งเรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลไชยสถาน 
กลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านฝาง ชมรม To Be Number One ต าบลไชยสถาน 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคม/ขนส่ง มีถนนสายหลัก 11 สาย ได้แก่ 
 (1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 สายน่าน – พะเยา 
 (2) ทางหลวงชนบท นน. 4004 สายปางค่า – น้ าปั้ว 
 (3) ทางหลวงชนบท นน. 4013 สายบ้านปางค่า – บ้านผาตูบ 
 (4) ทางหลวงชนบท นน. 40xx สายบ้านสมุน – บ้านศรีเกิด 
 (5) ทางหลวงท้องถิ่น (อบจ.น่าน) นน.ถ1 – 0006 สายบ้านเขาน้อย – บ้านไชยสถาน 
 (6) ทางหลวงท้องถิ่น (อบจ.น่าน) นน.ถ1 – 0007 สายบ้านเด่น – บ้านใหม่สุขสันต์ 
 (7) ทางหลวงท้องถิ่น (อบจ.น่าน) นน.ถ1 – 0001 สายบ้านเด่น – บ้านห้วยลี่ 
 (8) ทางหลวงท้องถิ่น (อบต.ไชยสถาน) สายบ้านทุ่งขาม – บ้านศรีเกิด – บ้านตาแก้ว 
 (9) ทางหลวงท้องถิ่น (อบต.ไชยสถาน) สายบ้านนาท่อ – ที่ว่าการอ าเภอเมืองน่าน 
 (10)ทางหลวงท้องถิ่น (อบต.ไชยสถาน) สายบ้านนาท่อ – ส านักงานขนส่งจังหวัดน่าน 
 (11)ทางหลวงท้องถิ่น (อบต.ไชยสถาน) สายเรือนจ าชั่วคราวเขาน้อย – บ้านปางค่า 
 

5.2 การไฟฟ้า 
 มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลังคาเรือนโดยมีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านเป็นหน่วย

จ่ายกระแสไฟฟ้าให้บริการ 
 

5.3 การประปา 
 มีระบบประปาผิวดิน 8 แห่ง ทุกครัวเรือนมีประปาใช้ 
 

5.4 โทรศัพท์ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลไชยสถานจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 90 


