❖สภาพทั่วไป❖


ที่ตั้ง ตาบลหนองแก้ว อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอกันทรารมย์ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร
- ทิศเหนือ ติดต่อเขตตาบลหนองแวง อาเภอกันทรารมย์
- ทิศใต้ ติดต่อเขตตาบลห้วยขะยุง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ตาบลโนนสัง อาเภอกันทรารมย์
- ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตาบลบุ่งหวาย ตาบลท่าลาด อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
- ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตาบลละทาย อาเภอกันทรารมย์
เนื้อที่โดยประมาณ จานวน ๒๙,๘๑๒.๕ ไร่ หรือประมาณ ๔๗.๗ ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ระดับความสูงจากระดับน้าทะเล
ประมาณ ๑๒๘ เมตร และลาดต่าตอนใต้ และทางทิศตะวันออก ทาให้พื้นที่ทางทิศเหนือเป็นที่ลุ่ม
สลับกันที่ดอนพื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นที่ลมุ่ และเป็นลูกคลื่นลอนตื้นบางส่วน สภาพโดยทั่วไปจะมีป่าไม้
ปกคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๐ % – ๓๐ %


ลักษณะภูมิอากาศ
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะเริ่มพัดเข้าสู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ และจะสิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคมอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศค่อนข้างจะเย็นและแห้ง
เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ อุณหภูมติ ่าสุดในช่วงเดือนธันวาคม โดยเฉลี่ย ๑๐.๒ อาศา
เซลเซียส
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดลงราวต้นเดือนพฤษภาคม อากาศ
ค่อนข้างร้อน แห้งแล้ง และอบอ้าวมาก อุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน โดยเฉลี่ย ๔๓ องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ ปี ๒๘ องศาเซลเซียส





ลักษณะของดิน พื้นที่ในตาบลหนองแก้ว เป็นดินร่วนปนทราย
ลักษณะของแหล่งน้า
ตาบลหนองแก้ว มี แหล่งน้า ดังนี้
(1) แม่น้า
๑
สาย
(2) ลาห้วย
๑
แห่ง
(3) บึง,หนองน้า
๒๔
แห่ง
(4) บ่อน้าตื้น
๕๐
แห่ง
(5) บ่อโยก (บ่อบาดาล)
๒
แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้
ป่าไม้เบญจพรรณ ได้แก่ ไผ่ป่า ไม้รวก สีเสียด ตะเคียนหมู ราชพฤกษ์ รกฟ้า เสลา ประดู่
ชิงชัน มะค่าโมง พะยูงแกลบ มะเกลือ ก้านเหลือง ยางเสี้ยน ตะแบกใหญ่


ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร จานวนทั้งหมด 1,109 ครัวเรือน จานวน 4,353 คน แบ่งเป็น
บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑ จานวน 217 ครัวเรือน หญิง จานวน 414 คน ชาย จานวน ๓82 คน
บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ จานวน 102 ครัวเรือน หญิง จานวน ๒48 คน ชาย จานวน ๒2๓ คน
บ้านกอก
หมู่ที่ ๓ จานวน ๑๓7 ครัวเรือน หญิง จานวน ๒72 คน ชาย จานวน 229 คน
บ้านเปือย
หมู่ที่ ๔ จานวน ๑73 ครัวเรือน หญิง จานวน ๓45 คน ชาย จานวน ๓49 คน
บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕ จานวน 136 ครัวเรือน หญิง จานวน ๒80 คน ชาย จานวน ๒46 คน
บ้านเปือย
หมูท่ ี่ ๖ จานวน ๑87 ครัวเรือน หญิง จานวน ๓55 คน ชาย จานวน ๓27 คน
บ้านกอก
หมู่ที่ ๗ จานวน ๑๕7 ครัวเรือน หญิง จานวน ๓๓6 คน ชาย จานวน ๓47 คน



สภาพทางสังคม
การศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙
อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ ๙ ปี และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้
การแก้ปัญหาของ อบต.หนองแก้ว ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุน
อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับ
ทางโรงเรียน
การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจานวน ๓ แห่ง
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา


- โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. มีจานวน ๓ แห่ง
๑. โรงเรียนบ้านเปือย
๒. โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
๓. โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด อบจ. มีจานวน ๑ แห่ง
๑. โรงเรียนแวงแก้ววิทยา

