
จังหวัด บุรีรัมย์
ตาราง 2  ตวัช้ีวัดในแผนที่ความยากจน  ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2550 : มิตริายได้  (ตอ่)

บาท SE ร้อยละ SE ร้อยละ SE

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

บุรีรัมย์ 5,123          174        -- -- -- 13.6 1.4 -- -- -- 3.9 1.7 52.8 1.3 -- -- --
  เมืองบุรีรัมย์ 9,532          459        (+) -- -- 1.5 0.4 (+) -- -- 0.3 0.1 46.6 1.6 (+) -- --

    ในเมือง 9,532          459        (+) -- -- 1.5 0.4 (+) -- -- 0.3 0.1 46.6 1.6 (+) -- --
  คูเมือง 4,465          278        (-) -- -- 8.5 2.0 (+) -- -- 1.8 0.6 48.9 2.5 (+) -- --

    คูเมือง 6,345          602        (+) (+) -- 4.4 2.0 (+) (+) -- 0.9 0.3 50.8 3.6 -- -- --
    หินเหล็กไฟ 3,464          235        (-) (-) -- 8.5 2.9 (+) -- -- 1.6 0.4 41.0 3.1 (+) (+) --
    หนองขมาร 3,205          465        (-) (-) -- 18.0 7.3 -- (-) -- 4.4 1.6 46.6 3.8 (+) -- --

  กระสัง 6,697          645        (+) -- -- 3.9 1.6 (+) -- -- 0.8 0.3 48.6 3.0 -- -- --
    กระสัง 6,697          645        (+) -- -- 3.9 1.6 (+) -- -- 0.8 0.3 48.6 3.0 -- -- --

  นางรอง 6,493          350        (+) -- -- 2.7 1.0 (+) -- -- 0.5 0.2 45.7 1.9 (+) -- --
    นางรอง 6,490          351        (+) -- -- 2.7 1.0 (+) -- -- 0.5 0.2 45.8 1.9 (+) -- --
    ถนนหัก 6,985          2,003     -- -- -- 0.0 0.0 (+) (+) -- 0.0 0.0 10.6 7.5 (+) (+) --

  หนองกี่ 5,650          408        -- -- -- 4.5 1.5 (+) -- -- 0.9 0.3 48.0 2.6 (+) -- --
    หนองกี่ -             -         (-) (-) -- 0.0 0.0 (+) (+) -- 0.0 0.0 0.0 0.0 (+) (+) --
    ทุ่งกระตาดพัฒนา 5,258          442        -- -- -- 3.5 1.8 (+) -- -- 0.7 0.2 45.8 2.9 (+) -- --
    ทุ่งกระเต็น 6,301          663        (+) -- -- 6.1 2.5 (+) -- -- 1.4 0.5 50.2 3.7 -- -- --

  ละหานทราย 2,297          155        (-) -- -- 38.4 4.3 (-) -- -- 13.2 6.2 49.6 1.8 (+) -- --
    ละหานทราย 3,700          226        (-) (+) -- 15.3 2.6 -- (+) -- 3.7 1.3 47.4 2.1 (+) -- --
    ตาจง 1,477          145        (-) (-) -- 52.0 5.9 (-) (-) -- 18.8 9.1 40.6 2.5 (+) (+) --

สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค

เทียบกับค่าเฉล่ียของ

ช่องว่าง
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 (ร้อยละ)

ความรุนแรงของ
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รายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือน สัดส่วนคนจน

เทียบกับค่าเฉล่ียของ
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  ประโคนชัย 6,049          313        (+) -- -- 2.9 1.0 (+) -- -- 0.6 0.2 42.8 2.2 (+) -- --
    ประโคนชัย 6,049          313        (+) -- -- 2.9 1.0 (+) -- -- 0.6 0.2 42.8 2.2 (+) -- --

  บ้านกรวด 4,208          227        (-) -- -- 9.4 2.0 (+) -- -- 2.1 0.7 46.1 2.1 (+) -- --
    บ้านกรวด 5,134          594        -- (+) -- 7.1 4.0 (+) -- -- 1.7 0.6 45.6 4.1 (+) -- --
    ปราสาท 4,031          224        (-) -- -- 9.8 2.2 (+) -- -- 2.1 0.7 45.6 2.3 (+) -- --

  พุทไธสง 5,312          340        -- -- -- 9.3 1.9 (+) -- -- 2.3 0.9 48.1 2.3 (+) -- --
    พุทไธสง 6,390          522        (+) (+) -- 5.9 1.9 (+) -- -- 1.4 0.5 46.3 2.8 (+) -- --
    มะเฟือง 4,692          436        -- -- -- 9.0 3.2 -- -- -- 2.2 0.8 44.9 3.9 (+) -- --
    บ้านจาน 3,722          460        (-) (-) -- 16.6 4.4 -- (-) -- 4.4 1.7 47.8 4.4 -- -- --

  ล าปลายมาศ 6,901          394        (+) -- -- 5.0 1.0 (+) -- -- 1.1 0.4 49.6 1.9 -- -- --
    ล าปลายมาศ 8,494          573        (+) (+) -- 2.1 0.8 (+) (+) -- 0.4 0.1 46.7 2.1 (+) -- --
    หนองคู 3,017          218        (-) (-) -- 15.3 3.6 -- (-) -- 3.7 1.4 39.8 2.7 (+) (+) --
    ทะเมนชัย 6,057          718        (+) -- -- 7.2 3.0 (+) -- -- 1.8 0.7 50.6 4.3 -- -- --
    หินโคน 3,581          409        (-) (-) -- 4.4 3.6 (+) -- -- 0.7 0.2 38.1 3.7 (+) (+) --
    หนองบัวโคก 4,575          763        -- (-) -- 0.8 1.8 (+) (+) -- 0.1 0.0 27.9 4.9 (+) (+) --

  สตึก 5,325          356        -- -- -- 9.8 1.9 (+) -- -- 2.4 0.9 51.5 2.3 -- -- --
    สตึก 4,969          429        -- -- -- 10.5 3.1 -- -- -- 2.4 0.8 50.6 3.0 -- -- --
    นิคม 5,477          430        -- -- -- 9.4 2.0 (+) -- -- 2.4 0.9 51.6 2.8 -- -- --

  ปะค า 3,358          250        (-) -- -- 23.6 3.5 (-) -- -- 6.7 2.7 50.6 2.9 -- -- --
    ปะค า 3,358          250        (-) -- -- 23.6 3.5 (-) -- -- 6.7 2.7 50.6 2.9 -- -- --

  นาโพธิ์ 4,834          395        -- -- -- 11.3 2.6 -- -- -- 2.8 1.1 51.7 3.0 -- -- --
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ตาราง 2  ตวัช้ีวัดในแผนที่ความยากจน  ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2550 : มิตริายได้  (ตอ่)

บาท SE ร้อยละ SE ร้อยละ SE

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

สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค

เทียบกับค่าเฉล่ียของ

ช่องว่าง

ความยากจน 

 (ร้อยละ)

ความรุนแรงของ

ความยากจน 

(ร้อยละ)

จังหวัด/อ าเภอ ต าบล เทียบกับค่าเฉล่ียของ

รายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือน สัดส่วนคนจน

เทียบกับค่าเฉล่ียของ

    นาโพธิ์ 4,834          395        -- -- -- 11.3 2.6 -- -- -- 2.8 1.1 51.7 3.0 -- -- --
  หนองหงส์ 3,465          242        (-) -- -- 18.0 4.0 -- -- -- 4.5 1.7 49.2 2.8 -- -- --

    สระแก้ว 3,465          242        (-) -- -- 18.0 4.0 -- -- -- 4.5 1.7 49.2 2.8 -- -- --
  พลับพลาชัย 1,723          180        (-) -- -- 49.0 6.0 (-) -- -- 17.7 8.6 45.6 3.2 (+) -- --

    สะเดา 1,723          180        (-) -- -- 49.0 6.0 (-) -- -- 17.7 8.6 45.6 3.2 (+) -- --
  ห้วยราช 3,597          335        (-) -- -- 6.4 3.2 (+) -- -- 1.2 0.3 39.2 2.4 (+) -- --

    ห้วยราช 4,434          415        (-) (+) -- 2.9 3.0 (+) -- -- 0.5 0.1 41.0 3.7 (+) -- --
    ห้วยราชา 3,401          398        (-) -- -- 7.2 3.8 (+) -- -- 1.3 0.4 37.9 2.7 (+) -- --

  โนนสุวรรณ 3,146          324        (-) -- -- 12.5 5.1 -- -- -- 2.8 1.0 41.7 4.5 (+) -- --
    โนนสุวรรณ 2,313          326        (-) (-) -- 16.3 8.6 -- -- -- 3.6 1.2 32.3 5.9 (+) -- --
    โกรกแก้ว 4,140          598        (-) (+) -- 7.9 4.7 -- -- -- 1.8 0.7 43.5 5.4 (+) -- --

  บ้านใหม่ไชยพจน์ 3,578          292        (-) -- -- 26.2 4.0 (-) -- -- 7.7 3.2 55.0 3.1 -- -- --
    หนองแวง 3,578          292        (-) -- -- 26.2 4.0 (-) -- -- 7.7 3.2 55.0 3.1 -- -- --

  โนนดินแดง 3,007          168        (-) -- -- 17.1 3.2 -- -- -- 4.0 1.4 44.2 1.9 (+) -- --
    โนนดินแดง 3,422          198        (-) (+) -- 11.0 2.6 -- (+) -- 2.3 0.7 42.5 2.0 (+) -- --
    ส้มป่อย 1,401          130        (-) (-) -- 41.0 8.5 (-) (-) -- 10.8 4.0 30.3 3.3 (+) (+) --

  กิ่ง อ.แคนดง 2,964          184        (-) -- -- 18.8 3.2 (-) -- -- 4.4 1.6 44.7 2.7 (+) -- --
    แคนดง 2,964          184        (-) -- -- 18.8 3.2 (-) -- -- 4.4 1.6 44.7 2.7 (+) -- --

  เฉลิมพระเกียรติ 3,156          201        (-) -- -- 20.1 3.2 (-) -- -- 5.5 2.2 46.4 2.4 (+) -- --
    ตาเป๊ก 2,902          182        (-) -- -- 24.5 3.6 (-) -- -- 6.8 2.7 47.4 2.6 (+) -- --
    อีสานเขต 3,768          410        (-) (+) -- 9.6 4.2 -- (+) -- 2.5 0.9 41.8 3.9 (+) -- --

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


