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๑. ด้านกายภาพ 

            องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิในอดีตมีฐานะเป็นสภาต าบลนิติบุคคล ได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗   เมื่อวันที่  
๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙  และได้รับการประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางเมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  
๒๕๕๑  ในการก ากับดูแลของนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลวาริชภูมิ นายยงค์ชาย  ภูอ่าง   เป็นผู้บริหารสูงสุดภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ   มีภารกิจ
อ านาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เก่ียวข้อง 

 

๑.๑. ที่ตั้งและอาณาเขต 

        องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ   ตั้งอยู่บนถนน  วาริชภูมิ –  กุดบาก  หมู่ที่ ๑๓ ต าบลวาริชภูมิ   
อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอวาริชภูมิประมาณ  ๕  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ  ๑๓๑.๕๐  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลนิคมน้ าอูน  อ าเภอนิคมน้ าอูน  จังหวัดสกลนคร 

ทิศใต้  ติดกับ ต าบลค าบ่อ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
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๑.๒. ลักษณะภูมิประเทศ 

         องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ มีพื้นท่ีเป็นที่ราบลุ่ม  ภูเขา และที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะ
แก่การเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้หลายชนิดโดยเฉพาะพืชผลนอกฤดูและผลไม้ต่าง 
ๆ อาทิ เช่น  ส้มเขียวหวาน  มะม่วง พุทรา  ล าไย  มะขามหวาน และแก้วมังกร นอกจากนี้ยังมีการปลูกหวาย และ
ยางพาราเป็นจ านวนมากสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี  

 



 ๑.๓. ลักษณะภูมิอากาศ 

 จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว  ท าให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  มีฤดูกาล   ๓  ฤด ู

  ๑.  ฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน -       เดือนกุมภาพันธ์ 

  ๒.  ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม -       เดือนพฤษภาคม  

  ๓.  ฤดูฝน ในช่วงเดือนมิถุนายน -       เดือนตุลาคม 

๑.๔. ลักษณะของดิน 

         องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ มีพื้นท่ีเป็นที่ราบลุ่ม  ภูเขา และที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะ
แก่การเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้หลายชนิดโดยเฉพาะพืชผลนอกฤดูและผลไม้ต่าง 
ๆ อาทิ เช่น  ส้มเขียวหวาน  มะม่วง พุทรา  ล าไย  มะขามหวาน และแก้วมังกร นอกจากนี้ยังมีการปลูกหวาย และ
ยางพาราเป็นจ านวนมากสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี  

 ๑.๕. ลักษณะของแหล่งน้ า 

  แหล่งน้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ประกอบด้วย 

บึง หนองอ่ืน ๆ      ๓๖ แห่ง  ได้แก่ 

 ๑)   หนองแบน ม.๓, ม.๗, ม.๒๐ ๑๕)  หนองอียอย  ม.๙  ๒๙)  หนองแฝก   ม.๑๔ 

 ๒)   หนองบัวใหญ่ ม. ๑๙  ๑๖)  หนองหญ้าปล้อง  ม.๙ ๓๐)  หนองกกโพธิ์  ม.๒๐ 

 ๓)   หนองบัว  ม.๓  ๑๗)  หนองอ่ึง  ม.๑๐  ๓๑)  หนองปลาดุก  ม.๑๗ 

 ๔)   หนองทางวัว  ม.๔  ๑๘)  หนองบุ่งฟ้า  ม.๑๐  ๓๒)  หนองหญ้าปล้อง  ม.๑๗ 

 ๕)   หนองโพนน้อย   ม.๔ ๑๙)  หนองกอไผ่  ม.๑๐  ๓๓ หนองเม็ก  ม.๑๘ 

 ๖)   หนองโพนใหญ่  ม.๔  ๒๐0)  หนองสโน  ม.๑๐  ๓๔)  หนองบัวน้อย  ม.๑๙ 

 ๗)   หนองเม็ก   ม.๕  ๒๑)  หนองค าขี้หมา  ม.๑๑ ๓๕)  หนองสองห้อง  ม.๑๙ 

 ๘)   หนองปา่ช้า   ม.๕  ๒๒)  หนองสโน  ม.๑๒  ๓๖)  หนองแวง  ม.๑๙ 

 ๙)  หนองยิ่งม่ัง  ม.๕  ๒๓)  หนองลุมพุก  ม.๑๒   

 ๑๐)  หนองกุดพร้าว  ม.๗  ๒๔)  หนองไข่นุ่น  ม.๑๓   

 ๑๑)  หนองไผ่   ม.๗  ๒๕)  หนองยางเดี่ยว  ม.๑๓   

 ๑๒)  หนองม่วง   ม.๘  ๒๖)  หนองก้านเหลือง  ม.๑๓  

 ๑๓)  หนองค าลี้  ม.๘  ๒๗)  หนองเม็ก   ม.๑๓   



 ๑๔)  หนองแวง  ม.๘  ๒๘)  หนองหัวช้าง  ม.๑๔ 

          

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

  ๑.  ฝาย  ๙ แห่ง  ๔.  ถังเก็บน้ าฝน  ๓๖ แห่ง 

๒.  บ่อโยก ๑๙ แห่ง  ๕.  ประปาบาดาล ๗ แห่ง 

   ๓.  คลอง ๔ สาย  ๖.  สระ   ๗ แห่ง 
 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
         ล าห้วย, ล าน้ า  ๑๓ สาย ได้แก่ 

  ๑.  ห้วยกุดพร้าว  ๒.  ห้วยโขไม้แดง  ๓.  ห้วยกุดอีอ่อน  

๔.  ห้วยกุดจาน  ๕.  ห้วยน้ าเค็ม   ๖.  ห้วยเหล็กไฟ 

  ๗.  ล าห้วยบาง  ๘.  ห้วยแสด   ๙.  ห้วยศาลา 

  ๑๐. ห้วยปลาหาง ๑๑. ห้วยค าม่วง   ๑๒. ล าห้วยแล้ง 

  ๑๓. ล าห้วยกุดข้ี 

๑.๖. ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ไม้และป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ส่วนใหญ่จะมีหนาแน่นในเขตภูเขา โดยมีภูอ่างสอซึ่งอยู่
ในเขตต าบลวาริชภูมิ และมีป่าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน นอกจากนั้นก็จะมีป่าไม้จากสวนยางพารา ซึ่งมีการปลูก
อยู่มากในเขตต าบลวาริชภูมิ 

 

 


