
จังหวัด บุรีรัมย์
ตาราง 5  ตวัช้ีวัดในแผนที่ความยากจน  ในเขตเทศบาล  พ .ศ. 2550 : มิตค่ิาใช้จ่าย  (ตอ่)

บาท SE ร้อยละ SE ร้อยละ SE

จังหวัด อ าเภอ ต าบล จังหวัด อ าเภอ ต าบล จังหวัด อ าเภอ ต าบล

บุรีรัมย์ 5,386          257        -- -- -- 17.0 1.3 -- -- -- 4.6 1.8 58.7 1.4 -- -- --
  เมืองบุรีรัมย์ 8,429          863        (+) -- -- 5.4 1.6 (+) -- -- 1.1 0.4 55.6 1.6 (+) -- --

    ในเมือง 8,429          863        (+) -- -- 5.4 1.6 (+) -- -- 1.1 0.4 55.6 1.6 (+) -- --
  คูเมือง 3,468          333        (-) -- -- 17.4 4.4 -- -- -- 3.9 1.3 52.6 2.6 (+) -- --

    คูเมือง 3,701          497        (-) -- -- 11.7 5.4 -- -- -- 2.0 0.6 52.7 3.9 (+) -- --
    หินเหล็กไฟ 3,587          468        (-) -- -- 21.3 6.2 -- -- -- 5.1 1.8 54.0 3.3 -- -- --
    หนองขมาร 2,411          428        (-) (-) -- 19.9 9.3 -- -- -- 5.0 1.8 38.1 4.3 (+) (+) --

  กระสัง 4,517          561        (-) -- -- 8.4 2.4 (+) -- -- 1.8 0.6 48.4 4.9 (+) -- --
    กระสัง 4,517          561        (-) -- -- 8.4 2.4 (+) -- -- 1.8 0.6 48.4 4.9 (+) -- --

  นางรอง 6,570          525        (+) -- -- 7.5 1.4 (+) -- -- 1.7 0.5 54.7 1.9 (+) -- --
    นางรอง 6,581          526        (+) -- -- 7.5 1.4 (+) -- -- 1.7 0.5 54.7 1.9 (+) -- --
    ถนนหัก 2,567          883        (-) (-) -- 0.0 0.0 (+) (+) -- 0.0 0.0 0.0 0.0 (+) (+) --

  หนองกี่ 4,512          417        (-) -- -- 11.7 2.8 (+) -- -- 2.5 0.8 53.3 3.2 (+) -- --
    หนองกี่ -             -         (-) (-) -- 0.0 0.0 (+) (+) -- 0.0 0.0 0.0 0.0 (+) (+) --
    ทุ่งกระตาดพัฒนา 2,832          277        (-) (-) -- 15.0 4.7 -- -- -- 3.3 1.1 41.5 2.4 (+) (+) --
    ทุ่งกระเต็น 7,019          1,039     (+) (+) -- 6.8 2.9 (+) -- -- 1.4 0.4 55.0 3.4 -- -- --

  ละหานทราย 3,658          678        (-) -- -- 32.7 5.1 (-) -- -- 9.6 3.9 61.1 5.1 -- -- --
    ละหานทราย 3,766          312        (-) -- -- 22.6 3.9 (-) (+) -- 5.2 1.7 52.9 1.8 (+) (+) --
    ตาจง 3,592          1,065     (-) -- -- 38.8 7.3 (-) -- -- 12.3 5.3 64.4 7.3 -- -- --

จังหวัด/อ าเภอ ต าบล เทียบกับค่าเฉล่ียของ

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อเดือน สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค

เทียบกับค่าเฉล่ียของ

ช่องว่าง

ความยากจน 

 (ร้อยละ)

ความรุนแรงของ

ความยากจน 

(ร้อยละ)

สัดส่วนคนจน

เทียบกับค่าเฉล่ียของ

หมายเหต ุ: สญัลักษณ์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับจังหวัด/อ าเภอ/ ต าบล       (+)  แทนดีกว่าค่าเฉลี่ย      (-) แทน แยก่ว่าค่าเฉลี่ย      0 แทน พอๆ กบัค่าเฉลี่ย
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  ประโคนชัย 8,746          784        (+) -- -- 3.9 1.0 (+) -- -- 1.0 0.4 52.8 1.7 (+) -- --
    ประโคนชัย 8,746          784        (+) -- -- 3.9 1.0 (+) -- -- 1.0 0.4 52.8 1.7 (+) -- --

  บ้านกรวด 4,919          473        -- -- -- 15.5 2.4 -- -- -- 4.0 1.4 57.2 3.3 -- -- --
    บ้านกรวด 1,905          339        (-) (-) -- 33.7 9.9 (-) (-) -- 9.1 3.4 32.2 2.8 (+) (+) --
    ปราสาท 5,456          572        -- -- -- 12.2 2.6 (+) -- -- 3.0 1.1 57.2 3.4 -- -- --

  พุทไธสง 4,133          347        (-) -- -- 14.3 2.3 -- -- -- 3.6 1.3 48.3 2.8 (+) -- --
    พุทไธสง 5,396          675        -- (+) -- 8.5 2.8 (+) (+) -- 1.9 0.6 48.0 3.0 (+) -- --
    มะเฟือง 2,194          299        (-) (-) -- 29.2 7.6 (-) (-) -- 8.0 3.1 35.0 2.3 (+) (+) --
    บ้านจาน 3,333          289        (-) (-) -- 12.5 3.2 -- -- -- 3.0 1.0 42.5 1.9 (+) (+) --

  ล าปลายมาศ 6,118          442        (+) -- -- 9.1 1.8 (+) -- -- 2.1 0.7 51.1 1.4 (+) -- --
    ล าปลายมาศ 6,603          655        (+) -- -- 9.6 2.6 (+) -- -- 2.3 0.8 52.7 1.6 (+) -- --
    หนองคู 4,304          423        (-) (-) -- 7.0 2.5 (+) -- -- 1.5 0.5 37.9 2.4 (+) (+) --
    ทะเมนชัย 6,994          1,015     (+) -- -- 3.2 2.5 (+) (+) -- 0.7 0.2 46.8 2.9 (+) (+) --
    หินโคน 3,001          525        (-) (-) -- 20.6 7.7 -- (-) -- 5.4 2.1 43.5 4.0 (+) (+) --
    หนองบัวโคก 13,073        3,838     (+) (+) -- 0.0 0.0 (+) (+) -- 0.0 0.0 30.5 2.7 (+) (+) --

  สตึก 6,379          617        (+) -- -- 15.9 2.8 -- -- -- 4.3 1.7 62.3 2.6 -- -- --
    สตึก 7,021          1,088     (+) -- -- 8.5 2.8 (+) (+) -- 1.9 0.6 56.3 4.5 -- -- --
    นิคม 6,083          748        -- -- -- 19.3 3.9 -- -- -- 5.5 2.2 64.3 3.0 (-) -- --

  ปะค า 2,947          252        (-) -- -- 29.5 3.8 (-) -- -- 8.1 3.0 51.6 2.4 (+) -- --
    ปะค า 2,947          252        (-) -- -- 29.5 3.8 (-) -- -- 8.1 3.0 51.6 2.4 (+) -- --

  นาโพธิ์ 4,583          456        (-) -- -- 15.3 3.0 -- -- -- 3.7 1.3 58.1 3.1 -- -- --

หมายเหต ุ: สญัลักษณ์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับจังหวัด/อ าเภอ/ ต าบล       (+)  แทนดีกว่าค่าเฉลี่ย      (-) แทน แยก่ว่าค่าเฉลี่ย      0 แทน พอๆ กบัค่าเฉลี่ย
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    นาโพธิ์ 4,583          456        (-) -- -- 15.3 3.0 -- -- -- 3.7 1.3 58.1 3.1 -- -- --
  หนองหงส์ 4,160          979        -- -- -- 27.0 4.2 (-) -- -- 7.6 2.9 61.4 6.8 -- -- --

    สระแก้ว 4,160          979        -- -- -- 27.0 4.2 (-) -- -- 7.6 2.9 61.4 6.8 -- -- --
  พลับพลาชัย 1,803          225        (-) -- -- 51.7 6.6 (-) -- -- 17.6 7.8 46.3 2.5 (+) -- --

    สะเดา 1,803          225        (-) -- -- 51.7 6.6 (-) -- -- 17.6 7.8 46.3 2.5 (+) -- --
  ห้วยราช 3,617          378        (-) -- -- 11.0 5.9 -- -- -- 1.5 0.3 42.8 2.2 (+) -- --

    ห้วยราช 5,430          1,084     -- (+) -- 5.1 4.6 (+) -- -- 1.1 0.3 46.9 5.3 (+) -- --
    ห้วยราชา 3,246          379        (-) -- -- 12.2 7.1 -- -- -- 1.6 0.3 39.8 1.7 (+) -- --

  โนนสุวรรณ 4,969          705        -- -- -- 9.0 3.8 (+) -- -- 2.2 0.8 45.1 3.3 (+) -- --
    โนนสุวรรณ 4,942          925        -- -- -- 9.0 5.0 (+) -- -- 2.2 0.8 46.2 4.6 (+) -- --
    โกรกแก้ว 5,001          1,062     -- -- -- 9.1 5.2 (+) -- -- 2.3 0.8 41.9 3.7 (+) -- --

  บ้านใหม่ไชยพจน์ 3,583          467        (-) -- -- 28.7 6.8 (-) -- -- 7.1 2.6 55.8 3.5 -- -- --
    หนองแวง 3,583          467        (-) -- -- 28.7 6.8 (-) -- -- 7.1 2.6 55.8 3.5 -- -- --

  โนนดินแดง 2,649          252        (-) -- -- 29.1 4.1 (-) -- -- 8.7 3.5 47.2 2.0 (+) -- --
    โนนดินแดง 2,654          262        (-) -- -- 29.8 4.6 (-) -- -- 8.7 3.4 47.4 2.0 (+) -- --
    ส้มป่อย 2,622          583        (-) -- -- 26.0 7.9 -- -- -- 8.3 3.7 44.4 6.2 (+) -- --

  กิ่ง อ.แคนดง 3,364          456        (-) -- -- 27.9 5.1 (-) -- -- 7.3 2.7 55.2 3.9 -- -- --
    แคนดง 3,364          456        (-) -- -- 27.9 5.1 (-) -- -- 7.3 2.7 55.2 3.9 -- -- --

  เฉลิมพระเกียรติ 7,061          2,174     -- -- -- 21.0 3.8 -- -- -- 5.7 2.2 61.4 5.6 -- -- --
    ตาเป๊ก 2,296          229        (-) (-) -- 32.3 6.0 (-) (-) -- 8.8 3.4 42.5 2.6 (+) (+) --
    อีสานเขต 15,689        6,328     (+) (+) -- 0.4 0.9 (+) (+) -- 0.1 0.0 43.7 4.4 (+) (+) --

หมายเหต ุ: สญัลักษณ์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับจังหวัด/อ าเภอ/ ต าบล       (+)  แทนดีกว่าค่าเฉลี่ย      (-) แทน แยก่ว่าค่าเฉลี่ย      0 แทน พอๆ กบัค่าเฉลี่ย


