1.ข้อมูลทั่วไป

อาเภอบางปะหัน เดิมชื่อว่า “อาเภอนครใน” เคยตั้งอยู่ริมคลองบางนางร้า บริเวณหลังวัดอิน
กัลยา(ปัจจุบัน คือ หมู่ที่1 ตาบลบ้านลี่) ต่อไป พ.ศ.2440 ได้ย้ายที่ว่าการอาเภอมาอยู่ที่บริเวณริมแม่น้า
ลพบุรี ฝั่งตะวันออกในท้องที่ตาบลเกาะเลิ่ง ขณะนี้(ปัจจุบัน คือหมู่ที่ 6 ตาบลบางปะหัน) ห่างจากที่ว่า
การอาเภอบางปะหัน ประมาณ 100 เมตร ไปทางทิศใต้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ และ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการคมนาคมในสมัยนั้นซึ่งแต่เดิมต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางรูปแบบของ
อาเภอเป็นแบบปั้นหยา ทรงเตี้ยเสาก่อด้วยอิฐแบบอาคารสมัยรัชการที่ 5 และยังคงใช้ชื่อว่า“อาเภอนคร
ใน”ตามเดิมพ.ศ. 2549 ในสมัยรัชการที่ 6 ได้เปลี่ยนคาว่า”เมือง”ให้เป็น “จังหวัด” แบ่งจังหวัดเป็น
อาเภอ และแบ่งอาเภอออกเป็นตาบลให้เหมาะสม ตาบลเกาะเลิ่งซึ่ง มีเนื้อที่กว้างใหญ่ ได้ถูก
เปลี่ยนแปลงออกเป็น 2 ตาบล โดยถือแนวคลองเกาะเลิ่งเป็นแนวเขตแบ่งตาบล ฝั่งตะวันออกของ
คลอง ที่อยู่ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านบางปะหัน ให้เป็นตาบลบางปะหัน ตาบลเกาะเลิ่งเดิมนั้นยกเลิกไม่เป็น
ตาบลอีกต่อไป ส่วนชื่ออาเภอ ทางราชการมีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อตามตาบลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการ
อาเภอ จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก อาเภอนครใน มาเป็นอาเภอบางปะหัน ตั้งแต่บัดนัน้ เป็นต้นมาพ.ศ.
2464 ที่ว่าการอาเภอหลังเก่าชารุดทรุดโทรม และได้สร้างใหม ่ ในบริเวณใกล้เคียง ห่างจากที่เดิมไป
ทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร(คือ ที่ว่าการอาเภอในปัจจุบัน)และได้รื้อหลังเก่าออก เพื่อใช้เป็นที่
สร้างบ้านพักของข้าราชการ ดังปรากฏในปัจจุบัน คือว่า “บางปะหัน” เป็นชื่อเก่าแก่ของหมู่บ้าน ได้
เปลี่ยนชื่ออาเภอ ตามชื่อดังกล่าวข้างต้น พ.ศ. 2536 อาเภอได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง
ให้สร้างที่ว่าการอาเภอหลังใหม่ในที่เดิม

อาเภอบางปะหัน
- สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรกรรม

พื้นที่
- 121.856 ตร.กม.

สภาพภูมิอากาศทั่วไป
- เป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันอออกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ( เมษายน - พฤศจิกายน) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์)
ฤดูร้อน( กุมภาพันธ์ - เมษายน)

ข้อมูลการปกครอง
1. ตาบล 17 แห่ง
2 .เทศบาล 1 แห่ง
3. อบต
10 แห่ง
4. หมู่บ้าน 94 แห่ง

ข้อมูลด้านการเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ได้แก่ การทาเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 66,933 ไร่
2. อาชีพเสริม ได้แก่
2.1 การทาการประมง โดยมีแหล่งน้าเพาะพันธุ์สัตว์น้า ประมาณ 3,706 ไร่
2.2 การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ด ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่
นกกระทา และนกกระจอกเทศ
2.3 การทาอิฐมอญ
2.4 การทาโครงงอบ
3. จานวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3. ธนาคารธนชาติ
4. จานวนห้างสรรพสินค้า
- ไม่มี

ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ .โรงเรียนบางปะหัน โทร.0-3538-1342
2. มหาวิทยาลัย ได้แก่ ไม่มี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของอาเภอ
1 .ทรัพยากรดิน มีลักษณะเป็นดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ซึ่ง
เหมาะแก่การทานา และปลูกพืชผัก และพื้นที่บางส่วนลักษณะเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย การ
ระบายน้าดี เหมาะสาหรับการปลูกพืชผักและพืชไร่
2. ทรัพยากรน้า แม่น้าลพบุรีเริ่มจากตาบลม่วงหมู่ อาเภอเมืองสิงห์บุรี ไหลผ่านอาเภอ
บ้านแพรก อาเภอมหาราชและอาเภอบางปะหัน ไปบรรจบกับแม่น้าป่าสักที่อาเภอพระนครศรีอยุธยา

ด้านประชากร
1. จานวนประชากรทั้งสิ้น
รวม 41,380 คน
2. จานวนประชากรชาย
รวม 41,380 คน
3. จานวนประชากรหญิง
รวม 21,593 คน
4. ความหนาแน่นของประชากร รวม 339.58 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
1. ทางบก
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข หมายเลข 32 หมายเลข 309 หมายเลข 347
และหมายเลข 3 - สถานีขนส่ง
หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี
- สถานีรถไฟ
หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี
2. ทางน้า
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร
หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี เนื่องจาก
- ท่าแพขนานยนต์
หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี
3. ทางอากาศ

หมายเลขโทรศัพท์ ไม่มี

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว มันเทศ เผือก ข้าวโพด มะม่วง
กล้วย ไม้ผล พืชผลและผักสด
2. ชื่อแหล่งน้าที่สาคัญ ได้แก่ (แม่น้า/บึง/คลอง)
แม่น้าลพบุรี , คลองเกาะเลิ่ง ไหลผ่านตาบลบางปะหัน ตาบลบางเดื่อ , คลองวัดนนทรีย์ ไหล
ผ่านตาบลพุทเลา และตาบลบ้านลี่ , คลองหางกระเบน ไหลผ่านตาบลพุทเลา ตาบลวัดตูม อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา , คลองบางแพ่ง ไหลผ่านตาบลพุทเลา ตาบลวัดตูม อาเภอพระนครศรีอยุธยา ,
คลองบางแพ่ง ไหลผ่านตาบลพุทเลา ตาบลวัดตูม อาเภอพระนครศรีอยุธยา , คลองบ้านแมนไหลผ่าน
ตาลพุทเลา ตาบลวัดตูม อาเภอพระนครศรีอยุธยา , คลองบางพระครู ไหลผ่านตาบลบ้านขล้อ ,
คลองวันยาง ตาบลบ้านม้า , คลองลาปู่เฒ่า ตาบลทับน้า , คลอบางเพลิง ตาบลบางเพลิง

โรงงานอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ ได้แก่
1.บริษัทอยุธยาโพลีเมอร์ หมู่ที่ 3 ตาบลขวัญเมือง
2.บริษัทไอยรา อาร์ต แอนด์ดราฟ หมู่ที่ 3 ตาบลขวัญเมือง
3.บริษัทมาลีสปินนิ่ง หมู่ที่ 3 ตาบลพุทเลา
4.บริษัทแร็บอัพลิเลคโทรนิคส์ จากัด หมู่ที่ 1 ตาบลพุทเลา
5. บริษัทด๊อกเตอร์สาโรชการวิจัย จากัด หมู่ที่ 2 ตาบลโพธิ์สามต้น
6. บริษัททรัพย์ไทย จากัด หมู่ที่ 2 ตาบลโพธิ์สามต้น
7. บริษัทคิวซีแมททิเรียล จากัด (พลาสติก) หมู่ที่ 3 ตาบลขยาย
8. บริษัทวัฒนชัยเอ็นเตอร์เทนเม้นท์สเตชั่น จากัด หมู่ที่ 6 ตาบลหันสัง
*************************************

