สถานภาพทั่วไปของสถานีตารวจภูธรอู่ทอง
สถานีตารวจภูธรอู่ทองตั้งอยู่ทางด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของจั งหวัดสุ พรรณบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 9 ตาบล
113 หมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ 553 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่ อกับอาเภออื่นและจังหวัดใกล้ เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่ อกับ
ติดต่ อกับ
ติดต่ อกับ
ติดต่ อกับ

อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุ พรรณบุรี และอาเภอเลาขวั ญ จังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี และอาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอเมือง และอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุ พรรณบุรี
อาเภอเลาขวัญ และอาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ
แบ่ งออกได้ เป็ น ๓ ลักษณะคือ
๑. ภูมิประเทศแบบภูเขาและที่สสภาพพื
้นที่เป็ นลูกคลื่นลอนลาดสลับกับลอนชันจนถึงเทือกเขาสู งชัได้นแก่
ูง
พื้นที่บางส่ วนของตาบลบ้ านโข้ ง ตาบลดอนคา ตาบลหนองโอ่ ง ตาบลพลับพลาไชย ตาบลอู่ทอง
๒. ภูมิประเทศแบบลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะเป็ นพื้นที่ถัดจากเขตภูเขา ได้ แก่ พื้นที่ในเขตตาบลบ้ านโข้ ง
ตาบลดอนคา ตาบลหนองโอ่ ง ตาบลอู่ทอง ตาบลจรเข้ สามพัน

๓. ภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่มแม่ น้าจรเข้ สามพัน เป็ นบริเวณมีความอุดมสมบูรณ์ ได้ แก่ พื้นที่ในเขต
ตาบลอู่ทอง ตาบลจรเข้ สามพัน ตาบลสระยายโสม ตาบลสระพังลาน ตาบลดอนมะเกลือ ตาบลยุ้งทลาย
ตาบลเจดีย์
สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็ นภูเขาและมีพื้นที่สูงทางด้ านตะวันตกขึ้นไปจนถึงทางด้ านตะวันตกเฉียงเหนือ ส่ วนพื้นที่ราบ
อยู่ทางด้ านทิศตะวันออก มีลาน้า สายหลักคือ ลาน้าจรเข้ สามพัน และลาน้าสายย่อย ปัจจุบันลาน้าส่ วนใหญ่ ตื้นเขิน
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศมีลักษณะคล้ ายกับบริเวณพื้นที่ อื่นในพื้นที่ราบภาคกลางคือ มี ๓ ฤดูกาล ดังนี้
- ฤดูร้อน ประมาณ ๓ เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม)
ฤดูฝน ประมาณ ๕ เดือน (พฤษภาคม - ตุลาคม)
ฤดูหนาว ประมาณ ๔ เดือน (ตุลาคม - กุมภาพันธ์ )
ทรั พยากรธรรมชาติ
ทรั พยากรป่ าไม้
ป่ าไม้ ส่วนใหญ่ เป็ นป่ าไม้ เบญจพรรณ มีพื้นที่ประมาณร้ อยละ ๒๐ ของพื้นที่ท้ งั หมด พื้นที่ป่าสงวนส่ วนใหญ่ ถูก
บุกรุกถากถางกลายสภาพเป็ นพื้นที่ไร่ และพื้นที่นา พื้นที่ป่าสงวนทั้งหมดมีเนื้อที่ประมาณ ๗๔.๘๒ ตารางกิโลเมตร
ส่ วนใหญ่ อยู่ทางด้ านตะวันตกของตัวอาเภอ ได้ แก่
1) ป่ าเขาทุ่งดินดา - ป่ าเขาตาก้ าว เนื้อที่ ๓๔.๐๐ ตารางกิโลเมตร
2) ป่ าเขาตะโก - ป่ าเขาเพชรน้ อย
เนื้อที่ ๒๔.๐๐ ตารางกิโลเมตร
3) ป่ าบ้ านโข้ ง
เนื้อที่ ๑๖.๑๑ ตารางกิโลเมตร
ทรั พยากรดิน
แบ่ งออกเป็ น ๒ แบบ คือ
๑) เขตพื้นที่ทางตอนเหนือ เป็ นพื้นที่ดอนมีภูเขาเป็ นแนวยาว พื้นที่ค่อนข้ างแห้ งแล้ ง สภาพดินเป็ นดินปนทราย
ไม่ สามารถกักเก็บน้าได้
๒) เขตพื้นที่ทางตอนใต้ เป็ นพื้นที่ร าบลุ่ม มีลาน้าจรเข้ สามพันและคลองปากแสกไหลผ่ าน สภาพดินเป็ นดิน
เหนียวและดินร่ วน เหมาะแก่ การเพาะปลูกพืชไร่ ข้ าว และเลี้ยงสั ตว์
ทรั พยากรน้า
มีลาน้าจรเข้ สามพันเป็ นแหล่ งน้าหลัก สาหรับทาการเพาะปลูก ประมาณร้ อยละ ๗๐ ของพื้นที่ มีน้าเพียงพอต่ อ
การเกษตรกรรม และอีกร้ อยละ ๓๐ ของพื้นที่ ต้ องพึ่งพาน้าฝนตามธรรมชาติ
ทรั พยากรแร่ ธาตุ
มีหินปูน หินแกรนิต และหินซีไลต์ ในบริเวณเชิงเขาทางด้ านตะวันตกของอาเภอ และมีแหล่ งน้ามันดิบบริเวณ
รอยต่ อของตาบลเจดีย์ อาเภออู่ทอง และตาบลสวนแตง อาเภอเมือง

การปกครอง
เทศบาลตาบล

มีจานวน 5 แห่ ง คือ

1.เทศบาลตาบลอู่ทอง
2.เทศบาลตาบลท้ าวอู่ทอง
มี
3.เทศบาลตาบลบ้ านโข้ ง
มี
4.เทศบาลตาบลกระจัน
มี
5.เทศบาลตาบลเจดีย์
มี
องค์การบริหารส่ วนตาบล มีจานวน 5 แห่ ง
1.อบต.พลับพลาไชย
2.อบต.ดอนคา
3.อบต.หนองโอ่ ง
4.อบต.ยุ้งทะลาย
5.อบต.จรเข้ สามพัน
รวมพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 9 ตาบล 113

11
14
10
8
ได้ แก่

มี
14
มี
20
มี
14
มี
7
มี
15
หมู่บ้าน ประชากร

หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
84,698 คน

การคมนาคม
การเดินทางมายังสถานีตารวจภูธร อู่ทองนั้นสามารถมาได้ หลายเส้ นทาง เช่ น




ทางหลวงหมายเลข 4(ถนนเพชรเกษม)แยกเข้ าทางหลวงหมายเลข 321(ถนนมาลัยแมน)ที่จังหวัดนครปฐม ผ่ าน
นครปฐม-อาเภอกาแพงแสน-บ้ านทุ่งคอก-บ้ านสระยายโสม-อู่ทอง ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร
ทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 340(ตลิ่งชัน-สุ พรรณบุรี)แยกเข้ าทางหลวงหมายเลข 357(ทางเลี่ยงเมืองสุ พรรณบุรี )
แยกเข้ าทางหลวงหมายเลข 321(ถนนมาลัยแมน)ผ่ าน บางบัวทอง-อาเภอลาดบัวหลวง-อาเภอบางปลาม้ า สุ พรรณบุรี-บ้ านสวนแตง-อู่ทอง ระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร

การศึกษา
เขตรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรอู่ทอง มี สถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา 3 แห่ ง ได้ แก่




โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โรงเรียนดอนคาวิทยา

ตาบลอู่ทอง
ตาบลอู่ทอง
ตาบลดอนคา

วิทยาลัย 1 แห่ ง ได้ แก่


วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ระดับอุดมศึกษา 1 แห่ ง ได้ แก่



มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตาบลจรเข้ สามพัน และ บางส่ วนของอาเภอห้ วยกระเจา

สถาบันการเงินและธนาคาร
เขตรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรอู่ทอง มีธนาคารอยู่ 9 แห่ ง ดังนี้










ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรี อ ยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารทหารไทย (TMB)

สาขาอู่ทอง
สาขาอู่ทอง
สาขาอู่ทอง
สาขาอู่ทอง
สาขาอู่ทอง
สาขาอู่ทอง
สาขาอู่ทอง
สาขาอู่ทอง
สาขาอู่ทอง

สถานพยาบาล
เขตรับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรอู่ทองมี โรงพยาบาล 3 แห่ ง ได้ แก่




โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลธนบุรี- อู่ทอง
โรงพยาบาลวิภาวดี – ปิ ยราษฎร์

(รัฐบาล)
(เอกชน)
(เอกชน)

