
ขนาด / ท่ีตั้ง / อาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  8  ตําบลโนนกาเล็น อยู่ทางทิศตะวันตก 

เฉียงใต้  ของอําเภอสําโรง  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอสําโรง  3  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 
ประมาณ  30  กิโลเมตร 

 

 อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตําบลบอน ตําบลท่าลาด  และตําบลห้วยขะยุง   

อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตําบลโนนกลาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตําบลบก อําเภอโนนคูณ และตําบลหนองหัวช้าง  
    อําเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 
 
 
 



ขนาดเนื้อท่ี   
ตําบลโนนกาเล็น  มีเนื้อท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 

ดังนี้ 

 

หมู่ท่ี 

1 บ้านโนนกาเล็น

2 บ้านสว่าง

3 บ้านเปือย

4 บ้านบุ่ง

5 บ้านดอนผึ้ง

6 บ้านหนองผือ

7 บ้านโพนงาม

8 บ้านโพนเมือง

9 บ้านหนองแต้

10 บ้านสว่างศรีสมบัติ

11 บ้านโปร่งคํา

12 บ้านเปือยใต้

          

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ  

เล็กน้อย ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนท่ีมีความลาดเทมากกว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีบางส่วน
เป็นทําเลสาธารณะ มีดอนปลูกพืชไร่ และไม้ผลต่าง ๆ เพียงบางส่วนเท่านั้น พ้ืนท่ีส่ว
การทํานาปี 

อุณหภูมิ  ลักษณะท่ัวไปของตําบลโนนกาเล็น อากาศจะร้อน แห้งแล้ง ส่วนฤดูหนาวอากาศจะ
หนาวในช่วงเดือน พฤศจิกายน – 
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  41.8  องศาเซลเซียส และตํ่าสุดประม
10  ปี  (ปี 2537–2547) ประมาณ 
เดือนกรกฎาคม และฝนจะหยุดตก เดือนตุลาคม

ตําบลโนนกาเล็น  มีเนื้อท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 60.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

ตารางแสดงเนื้อท่ีแบ่งตามเขตหมู่บ้าน 

ช่ือหมู่บ้าน 
พ้ืนท่ี 

(ตารางกิโลเมตร) 
พ้ืนท่ี
(ไร่

บ้านโนนกาเล็น 4.0 2,500

บ้านสว่าง 5.5 3,437

บ้านเปือย 2.5 1,562

บ้านบุ่ง 5.0 3,125

บ้านดอนผึ้ง 6.0 3,750

บ้านหนองผือ 7.0 4,375

บ้านโพนงาม 5.4 3,381

บ้านโพนเมือง 6.0 3,750

บ้านหนองแต้ 4.1 2,562

บ้านสว่างศรีสมบัติ 8.0 5,000

บ้านโปร่งคํา 4.0 2,500

บ้านเปือยใต้ 7.5 4,687

รวม 65.0 40,631
 

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
  ตําบลโนนกาเล็นมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เป็นท่ีดอนสลับกับท่ีลุ่ม มีความลาดเท

เล็กน้อย ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนท่ีมีความลาดเทมากกว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีบางส่วน
เป็นทําเลสาธารณะ มีดอนปลูกพืชไร่ และไม้ผลต่าง ๆ เพียงบางส่วนเท่านั้น พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ใน

ลักษณะท่ัวไปของตําบลโนนกาเล็น อากาศจะร้อน แห้งแล้ง ส่วนฤดูหนาวอากาศจะ
 กุมภาพันธ์  ฤดูร้อนอากาศจะร้อนแห้งแล้ง ช่วงเดือน มีนาคม 
องศาเซลเซียส และตํ่าสุดประมาณ 7.6 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ย  

ประมาณ 1,497.9 มิลลิเมตร และฝนเริ่มตกประมาณเดือนพฤษภาคม ฝนท้ิงช่วง
เดือนกรกฎาคม และฝนจะหยุดตก เดือนตุลาคม 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,762.5.- ไร่  

พ้ืนท่ี 
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ตําบลโนนกาเล็นมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เป็นท่ีดอนสลับกับท่ีลุ่ม มีความลาดเท
เล็กน้อย ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนท่ีมีความลาดเทมากกว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีบางส่วน

นใหญ่จะใช้ประโยชน์ใน

ลักษณะท่ัวไปของตําบลโนนกาเล็น อากาศจะร้อน แห้งแล้ง ส่วนฤดูหนาวอากาศจะ
กุมภาพันธ์  ฤดูร้อนอากาศจะร้อนแห้งแล้ง ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน  

องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ย  
มิลลิเมตร และฝนเริ่มตกประมาณเดือนพฤษภาคม ฝนท้ิงช่วง



แหล่งน้ําและปริมาณน้ําในรอบปี  ตําบลโนนกาเล็น มีระดับน้ําใต้ดิน เฉลี่ยประมาณ  4 – 8 เมตร 
ระดับน้ําบาดาล มีความลึกต้ังแต่ 6 – 25 เมตร คุณภาพน้ําเป็นน้ํากระด้าง มีสีเหลืองอ่อน บางแห่งจะเค็มไม่
เหมาะท่ีจะนํามาบริโภค 

 
ตารางแสดงแหล่งน้ําของตําบลโนนกาเล็น 

หมู่ท่ี ช่ือแหล่งน้ํา จํานวน หมายเหตุ 

1 สระหนองคู, หนองผือ 2  

2 หนองมะโต๊ะ, หนองสระหลวง, โสกข้ีหิน, ห้วยร่องแดง, ห้วยเปือย 5  

3 อ่างเก็บน้ําห้วยไผ่, ร่องไม้ยาง, ร่องชี, กุดน้ําใส, ห้วยควน 5  

4 อ่างเก็บน้ําห้วยไผ่, ห้วยไผ่, หว้ยหินลาด 3  

5 ร่องข้ีนก, ร่องน้ําพุ, สระหนองบก, สระน้ําหนองคู 4  

6 หนองผือ, หนองโสกดินหญ้า, หนองน้ําขุ่น, หนองกุง, หนองอีทก, หนองน้อย
, หนองคลอง 

7  

7 สระบุ่งหวาน, สระโพธิ์งาม, หนองจาน, หนองดง, หนองแปลน, หนองกอก
ด่อน, ห้วยควน, ห้วยโพธิ์, ห้วยไฮ 

9  

8 หนองชาด, หนองสระดิน, หนองสระใหญ่, หนองแก่นช้าง 4  

9 ห้วยไผ่, หนองแต้ 2  

10 หนองสระหลวง, ร่องคายข้าว 2  
 

 
การปกครอง 
   ตําบลโนนกาเล็น  อําเภอสําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  แบ่งการปกครองเป็น  12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือน / เขตการปกครอง  แยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวน

ครัวเรือน 
ผู้นําหมู่บ้าน 

ระยะทางห่างจาก
อําเภอ (กิโลเมตร) 

หมายเหตุ 

1 บ้านโนนกาเล็น 122 นางจันทร์เพ็ญ  พรรณวิไล 3 ผู้ใหญ่บ้าน 

2 บ้านสว่าง 123 นายชัยเนตร  คําแสนราช 8 ผู้ใหญ่บ้าน 

3 บ้านเปือย 148 นายจําปี  แก้วสว่าง 12 ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านบุ่ง 183 นายถวิล   สารีอาจ 12 ผู้ใหญ่บ้าน 

5 บ้านดอนผึ้ง 184 นางเสวียน  บรรทชาต ิ 14 ผู้ใหญ่บ้าน 

6 บ้านหนองผือ 215 นายเกียรติศักดิ์   ธรรมาวัต ิ 8 ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านโพนงาม 272 นายบุญเสรมิ  แก้วสง่า 5 ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านโพนเมือง 266 นายหลอด   คําแสนราช 3 ผู้ใหญ่บ้าน 



9 บ้านหนองแต้ 40 นายอํานวย   แสงไสย ์ 11 ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านสว่างศรสีมบัต ิ 182 นายวิชิต  โสพันธ์    7 ผู้ใหญ่บ้าน 

11 บ้านโปร่งคํา 64 นายหนูกรณ์   นันทบุตร 6 กํานันตําบล 

12 บ้านเปือยใต ้ 119 นายจงใจ  โกมลศร ี 12 ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 
ประชากร 
  1.5.1  จํานวนครัวเรือน  1,918  ครัวเรือน 
   1.5.2  จํานวนคนหรือสมาชิกรวม  7,774  คน  
                                        แยกเป็นชาย  3,885  คน  หญิง  3,889  คน 
 1.5.3  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทํานา 
 1.5.4  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ จะเห็นได้จากทุกหมู่บ้าน จะมีวัดโดยมีศาสนาเป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีการทําบุญตามเทศกาลต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม โดยแต่ละเดือนจะมี
เทศกาลงานบุญแตกต่างกันออกไป จนครบท้ัง  12  เดือน 
 1.5.5  ระดับการศึกษาของคนในตําบล (สูงสุด  3  อันดับแรก) 

1. จบชั้นประถมศึกษา ป. 4 -  6     58.09% 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 – 3     16.30% 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย              10.83% 

 1.5.6  รายได้เฉลี่ย   52,542.00 บาทต่อคนต่อปี 
 1.5.7  รายรับจากบัญชีครัวเรือน  94,145.00 บาทต่อคนต่อปี 
 1.5.8  รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน  38,480.65 บาทต่อคนต่อปี 
 1.5.9  หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน    3,950.20 บาทต่อคนต่อปี 
 1.5.10  เงินออมจากบัญชีครัวเรือน   7,480.50 บาทต่อคนต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนท่ี ระดับตําบล พ.ศ. 2557 
 

หมู่บ้าน 
จํานวนประชากร (คน) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนกาเล็น 255 266 521 

หมู่ท่ี 2 บ้านสว่าง 245 249 494 

หมู่ท่ี 3 บ้านเปือย 325 345 670 

หมู่ท่ี 4 บ้านบุ่ง 368 377 745 

หมู่ท่ี 5 บ้านดอนผึ้ง 416 411 827 

หมู่ท่ี 6 บ้านหนองผือ 411 452 863 

หมู่ท่ี 7 บ้านโพนงาม 585 527 1,112 

หมู่ท่ี 8 บ้านโพนเมือง 436 421 857 

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองแต้ 78 83 161 

หมู่ท่ี 10 บ้านสว่างศรีสมบัติ 351 349 700 

หมู่ท่ี 11 บ้านโปร่งคํา 139 129 268 

หมู่ท่ี 12 บ้านเปือยใต้ 276 280 556 

 3,885 3,889 7,774 
 

    หมายเหตุ  ข้อมูลของตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 


