นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ในจังหวัดร้อยเอ็ด
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด
อปท. 15 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทม.เมืองร้อยเอ็ด
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
2. ทต.โนนตาล
นายวุฒิชัย บุญชิต
3. ทต.ปอภาร
นายไชยยงค์ สุริหาร
4. ทต.สีแก้ว
นายอุดมศักดิ์ รัตนสวนจิก
5. อบต.เหนือเมือง
นายไพบูลย์ แน่นอุดร
6. อบต.โนนรัง
นายจงจิตดี จอมคําสิงห์
7. อบต.ขอนแก่น
นางสาวพรมมา เพ็งวิภาศ
8. อบต.รอบเมือง
รอผลการเลือกตัง้
9. อบต.สะอาดสมบูรณ์ นายเข็มชาติ โภคาเทพ
10. อบต.แคนใหญ่
นายสัมฤทธิ์ ตันโตพฤกษ์
11. อบต.เมืองทอง
นายนิรันดร จันทะโยธา
12. อบต.นาโพธิ์
นายวิจารณ์ เพิ่มพูล
13. อบต.หนองแก้ว
นายนิพนธ์ ศรีอุดร
14. อบต.หนองแวง
นายบุญมี นิจการ
15. อบต.ดงลาน
นายอุทัยเทพ พรรคพล
อําเภอธวัชบุรี
อปท. 13 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.บ้านนิเวศน์
นางรัศมี แวงวรรณ
2. ทต.ธงธานี
นายสุราช เสนารัตน์
3. ทต.อุ่มเม้า
นายไชยยศ ไชยพฤกษ์
4. ทต.มะอึ
นายเชษฐา เวียงสิมา
5. ทต.นิเวศน์
นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม
6. อบต.หนองไผ่
นายประเทือง เอี่ยมใส
7. อบต.บึงนคร
นายโยธิน ขันธวุธ
8. อบต.เมืองน้อย
นายไพบูลย์ บังจันทร์
9. อบต.เขวาทุ่ง
นายพูลสิน เวียงนนท์
10. อบต.ธวัชบุรี
นางสาวสุภาวดี ศรีลาภ
11. อบต.ราชธานี
นายไพทูรย์ ศรีอุดร
12. อบต.ไพศาล
นายสุระสิทธิ์ สุระพินิจ
13. อบต.หนองพอก
นายสําเนียง เจนเชี่ยวชาญ
อําเภอเมืองสรวง
อปท. 4 แห่ง
นายกเทศมนตรี
1. ทต.เมืองสรวง
นางพรธิพา ไชยรัตน์
2. ทต.หนองหิน
รอผลการเลือกตัง้
3. ทต.กกกุง
รอผลการเลือกตัง้
4. ทต.คูเมือง
รอผลการเลือกตัง้

อําเภอจังหาร
อปท. 8 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.ดงสิงห์
นายปริชาติ พิมภู
2. ทต.ดินดํา
นายอภินันท์ ไชยหะนิจ
3. ทต.ผักแว่น
รอผลการเลือกตัง้
4. ทต.จังหาร
รอผลการเลือกตัง้
5. อบต.ม่วงลาด
นางสาวเพียรทอง เฉลิมแสน
6. อบต.แสนชาติ
นายสมจิตร ขวาลําธาร
7. อบต.ปาฝา
นายประเทือง รักความซื่อ
8. อบต.ยางใหญ่
นายทองพูล แฝงภักดี
อําเภอพนมไพร
อปท. 14 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.พนมไพร
นายทินกร พันธโคตร
2. ทต.โพธิ์ชัย
นายสิทธิพงษ์ หวังผือ
3. อบต.พนมไพร
นายไสว แสนยันต์
4. อบต.กุดน้ําใส
นายวิชิต กล้าหาญ
5. อบต.คําไฮ
นายประสาร กาศรี
6. อบต.โคกสว่าง
นายนรา ศรีวงษา
7. อบต.ค้อใหญ่
นายบรรจง ชุมภู
8. อบต.ชานุวรรณ
นายกัมพล เกาะกิ่ง
9. อบต.นานวล
นางบุญเพ็ง โวท
10. อบต.โพธิ์ใหญ่
นายเผด็จ สลักศิลป์
11. อบต.วารีสวัสดิ์
นายเติมศักดิ์ อัฒจักร
12. อบต.สระแก้ว
นายบุญโพธิ์ จ่าหล้า
13. อบต.แสนสุข
นายชัย สินธุไพร
14. อบต.หนองทัพไทย นายวิระ เสมัง
อําเภอโพธิ์ชัย
อปท. 10 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.เชียงใหม่
นายบุญจันทร์ ทิพชัย
2. ทต.ชัยวารี
นายรัศมี สังวิเศษ
3. ทต.คําพอุง
นายแถมทอง ถินคําเชิด
4. ทต.อัคคะคํา
นายวิชัย ยุบลไสย
5. อบต.โพธิ์ศรี
นายไพบูลย์ นาทองคํา
6. อบต.ดอนโอง
นายมนู สรรพวุธ
7. อบต.บัวคํา
นายสุวิทย์ ชินเนหันหา
8. อบต.ขามเปี้ย
ว่าที่ร้อยตรีจตุพล บุญเกิด
9. อบต.หนองตาไก้
นายหนู สิงเกือ้
10. อบต.สะอาด
นายประดิษฐ์ นาเมืองรักษ์

-2อําเภอเสลภูมิ
อปท. 17 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.เสลภูมิ
นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ
2. ทต.ขวาว
นายชัยศิริ ตั้งหลัก
3. ทต.เมืองไพร
นายธนศักดิ์ บูระวงษ์
4. ทต.นาแซง
รอผลการเลือกตัง้
5. ทต.หนองหลวง
รอผลการเลือกตัง้
6. ทต.วังหลวง
รอผลการเลือกตัง้
7. ทต.เกาะแก้ว
รอผลการเลือกตัง้
8. ทต.นาเมือง
รอผลการเลือกตัง้
9. ทต.พรสวรรค์
รอผลการเลือกตัง้
10. ทต.ท่าม่วง
รอแบ่งเขตเลือกตัง้
11. อบต.เหล่าน้อย
นางพรทิพย์ โพธิ์ชัย
12. อบต.ศรีวิลัย
นายสุรชัย ศรีพล
13. อบต.นางาม
นายเผด็จ ระหา
14. อบต.ภูเงิน
นายมิตรไทย โสสุด
15. อบต.บึงเกลือ
นายสมศรี อ่างรี
16. อบต.โพธิ์ทอง
นายชุมพล มาโยธา
17. อบต.นาเลิง
นายวีรศักดิ์ กลางบุรัมย์
อําเภอโพนทอง
อปท. 15 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.โพนทอง
นายบูรชาติ สวัสดิพละ
2. ทต.โคกสูง
นายเชิดศักดิ์ แวงวรรณ
3. ทต.โคกกกม่วง
รอผลการเลือกตัง้
4. ทต.โนนชัยศรี
นายสนิท อามาตย์
5. ทต.โพธิ์ทอง
นายไชยยง นพคุณ
6. ทต.แวง
นายประเสริฐ วิชาเดช
7. อบต.สว่าง
นายสุขเกษม วรรณพัฒน์
8. อบต.วังสามัคคี
นางพรสวรรค์ กิ่งแก้ว
9. อบต.หนองใหญ่
นายคะรม ใต้เมืองปาก
10. อบต.คํานาดี
นายไชย พลเยี่ยม
11. อบต.สระนกแก้ว
นายไพรรัช โฮมแพน
12. อบต.นาอุดม
นายเสฏฐพันธ์ เวียงภักดิ์
13. อบต.อุ่มเม่า
นายชุมพล รัชวงศ์
14. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง
นายรังสรรค์ บุญมี
15. อบต.พรมสวรรค์
นายสนอง สัตนาโค

อําเภอหนองพอก
อปท. 10 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.หนองพอก
ด.ต.ไพบูลย์ สุทธิประภา
2. ทต.ท่าสีดา
รอผลการเลือกตัง้
3. อบต.ผาน้ําย้อย
นายสาคร โยชน์เมืองไพร
4. อบต.หนองขุ่นใหญ่
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
5. อบต.ภูเขาทอง
นายหงษ์ ยศบุญ
6. อบต.บึงงาม
นายประสิทธิ์ พลศรีเมือง
7. อบต.รอบเมือง
นายณรงค์ สุ่มมาตย์
8. อบต.กกโพธิ์
นายอําพันธ์ เรืองบุญ
9. อบต.โคกสว่าง
นายนันวิจิตร ฤทธาพรม
10. อบต.หนองพอก
นายประสิทธิ์ จตุเทน
อําเภออาจสามารถ
อปท. 11 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.อาสามารถ
นายจรินทร์ สายเชื้อ
2. ทต.โพนเมือง
นายขวัญชัย กุลสุวรรณ
3. อบต.หนองขาม
นายพิชัย โลเกตุ
4. อบต.หนองหมื่นถ่าน นายมาวิน ศิลปักษา
5. อบต.อาจสามารถ
นายประสงค์ ทศกรรณ์
6. อบต.โหรา
นายสมพร คมจิตร
7. อบต.หน่อม
นายณรงค์ ขันแข็ง
8. อบต.ขี้เหล็ก
นายสมพงษ์ สังขทิพย์
9. อบต.บ้านดู่
นายบรรยง บุดดาพันธ์
10. อบต.หนองบัว
นายสุรศักดิ์ โพธิจันทร์
11. อบต.บ้านแจ้ง
นางนิตยา วัชระกวีศิลป
อําเภอปทุมรัตต์
อปท. 9 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.ปทุมรัตต์
นายวิกุล ลาตวงษ์
2. ทต.โพนสูง
นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง
3. ทต.โนนสวรรค์
นายสมยศ ชาลีบุตร
4. อบต.สระบัว
นายอําพันธ์ แสงหงษ์
5. อบต..โนนสง่า
นายคมกริช พรวิเศษศิริกุล
6. อบต.บัวแดง
นายอุดม คุริรัง
7. อบต.ขี้เหล็ก
นายแสวง โพธิ์หอม
8. อบต.หนองแคน
นางลวิยา กาสิงห์
9. อบต.ดอกล้ํา
นายบุญจันทร์ ขันโท

-3อําเภอเกษตรวิสัย
อปท. 15 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.เกษตรวิสัย
นายวัฒนา ภู่วโรดม
2. ทต.กู่กาสิงห์
นายดุสิต นาสุข
3. ทต.เมืองบัว
นายประภาส ศรีวงษ์กลาง
4. อบต.เกษตรวิสัย
นายสรายุทธ สีอ่อน
5. อบต.กู่กาสิงห์
นายบุญสี สมพงษ์ผึ้ง
6. อบต.สิงห์โคก
นายสมาน โยธาจันทร์
7. อบต.หนองแวง
นายสมศรี โยธาจันทร์
8. อบต.น้ําอ้อม
นายพลลภ วงษ์ชาดี
9. อบต.โนนสว่าง
นายสมร เหลืองเจริญ
10. อบต.เหล่าหลวง
นายเถวียง ลุยตัน
11. อบต.ทุ่งทอง
นายทองดี นามวงษ์
12. อบต.ดงครั่งน้อย
นายบุญโฮม กุลวงษ์
13. อบต.ดงครั่งใหญ่
นายอังคาร ยอดแก้ว
14. อบต.กําแพง
นายประจวบ สมภักดี
15. อบต.บ้านฝาง
นายสมพงษ์ มั่งคั่ง
อําเภอจตุรพักตรพิมาน
อปท. 13 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.จตุรพักตรพิมาน นายไพรพ ถนัดค้า
2. ทต.หนองผือ
นายประชัน พลศรีราช
3. ทต.โคกล่าม
นายสราวุธ หงส์วิไล
4. ทต.หัวช้าง
นายเชษฐา เจริญศิริ
5. ทต.ดงแดง
นายสุทธี มหันต์
6. ทต.เมืองหงส์
นางเศรณี บุญเหลี่ยม
7. ทต.ลิ้นฟ้า
นายสังวาลย์ บุตตะกะ
8. อบต.น้ําใส
นายเสถียร ภาชนะวรรณ์
9. อบต.อีง่อง
นายพิชิต หอมพุ่ง
10. อบต.ป่าสังข์
นายเมฆินทร์ เฉนียง
11. อบต.ศรีโคตร
นายนิพล บุญวงค์ษา
12. อบต.ดงกลาง
นายพนมลักษณ์ อาจโต
13. อบต.ดู่น้อย
นายทองรัก หมอกมัว
อําเภอเมยวดี
อปท. 4 แห่ง
นายกเทศมนตรี
1. ทต.ชุมพร
นายประมวล หาญพละ
2. ทต.ชมสะอาด
รอผลการเลือกตัง้
3. ทต.บุ่งเลิศ
รอผลการเลือกตัง้
4. ทต.เมยวดี
รอผลการเลือกตัง้

อําเภอศรีสมเด็จ
อปท. 8 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.ศรีสมเด็จ
นายภพกฤต สุทธิบากสกุล
2. อบต.สวนจิก
นายองอาจ วงศ์พานิชย์
3. อบต.โพธิ์สัย
ร้อยตรีสุพจน์ บุญประชุม
4. อบต.หนองใหญ่
นายกอง มูลนิกร
5. อบต.เมืองเปลือย
นายประพงษ์ สุขกําเนิด
6. อบต.โพธิ์ทอง
รอผลการเลือกตัง้
7. อบต.หนองแวงควง
นายประเสริฐ พรมมงคล
8. อบต.บ้านบาก
รอผลการเลือกตัง้
อําเภอสุวรรณภูมิ
อปท. 16 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.สุวรรณภูมิ
นายสมศักดิ์ เศรษโฐ
2. ทต.จําปาขัน
นายเดช มาหินกอง
3. ทต.หินกอง
นายกฤษณะ แสนสําโรง
4. ทต.ทุ่งกุลา
นายเทียน เตยหล้า
5. ทต.ทุ่งหลวง
นายเรียบ โยธาจันทร์
6. อบต.ดอกไม้
นางบุญศรี แสวง
7. อบต.สระคู
นายสุพรรณ โตหนองหว้า
8. อบต.ทุ่งศรีเมือง
นายศรีศักดิ์ มืดทัพไทย
9. อบต.นาใหญ่
นายภูมิภัทร วิชัย
10. อบต.บ่อพันขัน
นายวันชัย อ้วนหินกอง
11. อบต.เมืองทุง่
นายสวาท คําสระคู
12. อบต.หัวช้าง
นายวิโรจน์ บริหารกิจการ
13. อบต.ช้างเผือก
นายสมบูรณ์ บุตรบุญชู
14. อบต.ห้วยหินลาด
นายสมัย ธิโกษี
15. อบต.หัวโทน
นายสราวุธ สุดหนองบัว
16. อบต.น้ําคํา
นายอํานาจ ลาสนาม
อําเภอเชียงขวัญ
อปท. 6 แห่ง
นายก อบต.
1. อบต.พลับพลา
นายจักรภพ ณ ธิบาล
2. อบต.พระเจ้า
นายวิชิต ธานีวรรณ
3. อบต.พระธาตุ
นายอัมพร โขงจําปา
4. อบต.หมูม้น
ดาบตํารวจอํานาจ จํานงกิจ
5. อบต.เชียงขวัญ
รอผลการเลือกตัง้
6. อบต.บ้านเขือง
นายถวิล ปิ่นละออ

-4อําเภอทุ่งเขาหลวง
อปท. 5 แห่ง
นายก อบต.
1. อบต.ทุ่งเขาหลวง
นายบุญมี สรรพวุธ
2. อบต.บึงงาม
นายสมบัติ สุดานิช
3. อบต.เหล่า
นายเสถียร สังฆทิพย์
4. อบต.มะบ้า
นายแสนคม อุ่นเจริญ
5. อบต.เทอดไทย
นายสมพร ผันอากาศ
อําเภอหนองฮี
อปท. 4 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.หนองฮี
รอผลการเลือกตัง้
2. อบต.ดูกอึ่ง
รอผลการเลือกตัง้
3. อบต.เด่นราษฎร์
นายนิลยุทธ หนองหาร
4. อบต.สาวแห
นายชนะชาญ ศรีปัญญา

อําเภอโพนทราย
อปท. 5 แห่ง
นายกเทศมนตรี/อบต.
1. ทต.โพนทราย
นายอุดม วงบุดตา
2. อบต.ศรีสว่าง
นายบุญทัน สอนวิชา
3. อบต.ยางคํา
นายสุพจน์ สิงห์หลสาย
4. อบต.ท่าหาดยาว
นายธนานุวัฒน์ กมล
5. ทต.สามขา
นายสกาว เมฆา

เทศบาลเมือง 1 แห่ง, เทศบาลตําบล 69 แห่ง, อบต. 132 แห่ง รวมทั้งสิ้น 202 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)

