สถานการณดานเศรษฐกิจและแรงงาน
ไตรมาส 4 ป 2562 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
สภาพเศรษฐกิจ
รายงานผลิ ต ภั ณ ฑมวลรวมจั ง หวั ด
อุบลราชธานี (GPP) จังหวัดอุบลราชธานีแบบ Bottom
up ป' 2559 มี มู ลค- าเพิ่ ม ณ ราคาประจํ า ป' เท- ากั บ
186,314 ล;านบาท เพิ่มขึ้น 8,522 ล;านบาทจากป'ที่ผ-านมา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดต-อประชากร (Gross Provincial
Products Per Capita) เท-ากับ 96,736 บาทต-อคน เพิ่มขึ้น
3,943 บาท จากป' ที่ผ- านมาร; อยละ 4.2 จากประชากร
1.86 ล;านคน
อัตราการเจริญเติบโต ของผลิตภัณฑมวล
รวมจั งหวั ด ขยายตั วร; อยละ 10.9 ต- อเนื่ องจากการ
ขยายตัวร;อยละ 3.0 ในป'ที่ผ-านมา จากการขยายตัวของ
สาขาการผลิตที่เปRนโครงสร;างสําคัญทางเศรษฐกิจ
ทุกสาขาการผลิต ยกเว; นสาขาประมง สาขาขนส-งและ
สาขาการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี
ภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวมของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2562 หดตัวร;อยละ 2.73
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป'ที่ผ-านมา พิจารณาจาก
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ดานอุปสงค หดตัว
ร; อ ยละ 8.16 จากการบริ โ ภคภาคเอกชน หดตั ว
ร; อยละ 18.46 จากการจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค- า เพิ่ ม การ
บริโภคลดลง และจํานวน จดทะเบียนรถยนตใหม-และ
รถจักรยานยนตใหม-ลดลง การใช;จ-ายภาครัฐ หดตัว
ร;อยละ 18.44 จากการเบิกจ-ายงบลงทุน และการเบิก
จ-ายเงินนอกงบประมาณ การค;าชายแดน หดตัวร;อยละ 1.71
จากการมูลค-านาเข;าลดลง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตั วร;อยละ 3.80 จากการปล- อยสิ นเชื่อเพื่อการ
พาณิชยเพิ่มขึ้น อย-างต-อเนื่อง ดานอุปทาน ขยายตัว
ร;อยละ 1.71 จากภาคการเกษตร มีมูลค-าผลผลิตเพิ่มขึ้น
ร; อยละ 26.82 จากด; า นพื ช จากข; าวหอมมะลิ ข; าว
เหนียว มั นสาปะหลั ง ปริมาณเพิ่มขึ้ นแต-ราคาลดลง
ขณะที่ยางพาราปริมาณลดลง ราคาเพิ่มขึ้น ปศุสัตวเพิ่มขึ้น
จากไก-เนื้อเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และราคา ขณะที่สุกร

ปริมาณลดลง แต- ราคาเพิ่ มขึ้น และโคเนื้อลดลงทั้ง
ปริ มาณและราคาภาคอุ ตสาหกรรม หดตั วร; อยละ 33
พิจารณาจากปริมาณการใช;ไฟฟZาภาคอุตสาหกรรม
ลดลง แสดงให;เห็นว-ามีการผลิตลดลง ภาคการบริการ
หดตัวร;อยละ 6.28 จากรายได;การค;าส-งค;าปลีกลดลง
และจานวนนักท-องเที่ยวลดลง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การจ; างงานในระบบประกั นสั งคม ลดลงร; อยละ 2.19
ดานการเงิ น ปริ มาณเงิ นฝาก เพิ่ มขึ้ นร; อยละ 7.22
สินเชื่อเพิ่มขึ้นร;อยละ 3.51 และอัตราเงินเฟZอเพิ่มขึ้น 2.00
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ดัชนีราคาผู$บริโภคจังหวัดอุบลราชธานี
เดือนธั นวาคม 2562 เท- ากับ 103.5
เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 ลดลงร;อยละ 0.2
สาเหตุ ห ลั ก มาจากการปรั บ ตั ว ลดลงของหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม-มีแอลกอฮอล ลดลงร;อยละ 0.7
ในขณะที่ ห มวดอื่ น ๆไม- ใ ช- อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม
เพิ่มขึ้นร;อยละ 0.1 เทียบกับเดือนธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นร;อยละ 2.0 สาเหตุหลักมาจากการปรับตั ว
เพิ่มขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม-มีแอลกอฮอล
เพิ่มขึ้นร;อยละ 4.5 ในขณะที่หมวดอื่นๆ ไม-ใช-อาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม ลดลงร; อ ยละ 0.1 เปR น ผลมาจาก
หมวดการตรวจรักษาและบริการส-วนบุคคล ลดลง
ร;อยละ 0.4 หมวดพาหนะ การขนส- งและการสื่อสาร
ลดลงร;อยละ 0.3 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล
ลดลงร; อ ยละ 0.1 เฉลี่ ย เดื อ นมกราคม-ธั น วาคม
2562 เที ย บกั บ เดื อ นมกราคม-ธั น วาคม 2561
(ระยะเฉลี่ย 12 เดือน) เท-ากับ 103 เพิ่มขึ้นร;อยละ 0.8
สาเหตุ ห ลั ก มาจากการปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม-มีแอลกอฮอล เพิ่มขึ้นร;อยละ 2.7
(เปRนผลมาจากราคาข;าว แปZง และผลิตภัณฑจากแปZง
เพิ่มขึ้นร;อยละ 7.6 ผักและผลไม; เพิ่มขึ้นร;อยละ 3.3
เนื้อสัตว เปRด ไก- และสัตวน้ําเพิ่มขึ้นร;อยละ 3.0 ไขและผลิตภัณฑนม เพิ่มขึ้นร;อยละ 2.2 เครื่องดื่มไม-มี
แฮลกอฮอล เพิ่มขึ้นร;อยละ 0.4) ในขณะที่หมวดอื่น ๆ
ไม-ใช-อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร;อยละ 0.5 เปRนผล
มาจากหมวดพาหนะ การขนส-ง และการสื่อสาร ลดลง
ร;อยละ 2.0 (ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงร;อยละ 5.1)

สถานการณแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4 ป 2562
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การจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม7
ไตรมาสที่ 4 ป' 2562 มีการจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลจั ด ตั้ ง ใหม- มี ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
จัดตั้งใหม- มีจํานวน 104 แห7ง (แยกเปRนบริษัทจํากัด
48 แห7 ง ห; า งหุ; น ส- ว นจํ า กั ด 56 แห7 ง ) มี ทุ นจด
ทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม- 196.23 ล$านบาท ธุรกิจ
จดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลใหม- ส- ว นใหญ- เ ปR น ธุ ร กิ จ การ
ก- อสร; างและการขายส- งขายปลี ก การซ- อมยานยนต

ประชากรและกําลังแรงงาน
ประชากรจังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวน
1,878,146 คน เพศชาย 939,054 คน (ร;อยละ 50)
เพศหญิง 939,092 คน (ร;อยละ 50) ประชากรอายุ 15 ป'
ขึ้นไป จํานวน 1,362,178 คน โดยแบ-งเปRนประชากร
เพศชาย จํ า นวน 660,065 คน (ร; อ ยละ 48.46)
ประชากรเพศหญิง จํานวน 702,113 คน (ร;อยละ 51.54)
โดยจํ า แนกเปR น ผู; มี ง านทํ า จํ านวน 901,276 คน
(ร; อยละ 99.70 ของผู; อยู- ในกํ าลั งแรงงานทั้ งหมด)
โดยเปRนแรงงานนอกระบบมีจํานวน 738,475 คน

และจักรยานยนต การเลิกกิจการ มีจํานวน 81 แห7ง
ทุ น จดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลที่ เ ลิ ก กิ จ การ จํ า นวน
295,900 ล$านบาท
ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี

(ร; อยละ 81.94 ของผู; มี งานทํ าในจั งหวั ดทั้ งหมด)
หากพิจารณาตามเพศ พบว-า ส-วนใหญ-แรงงานนอก
ระบบเปR น เพศชายมากกว- า เพศหญิ ง ขณะที่ เปR น
ผู;ว-างงาน จํานวน 2,675 คน (ร;อยละ 0.20 ของผู;อยูในกําลังแรงงาน) ซึ่งหากพิจารณาจํานวนผู;มีงานทํา
ในไตรมาสนี้ พบว-ามีจํานวนลดลงจากไตรมาสที่แล;ว
ร;อยละ 0.62 โดยสาเหตุมาจากไตรมาสนี้เปRนฤดูเก็บ
เกี่ยว ซึ่งแรงงานส-วนใหญ-เปRนเกษตรกร ทําให;แรงงาน
ส- วนใหญ- เดิ น ทางกลั บ มาเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทาง
การเกษตร
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การมีงานทํา
ผู;มีงานทําจํานวน 901,276 คน พบว-า
ทํางานในภาคเกษตรกรรม 582,290 คน (ร;อยละ 64.61
ของผู;มีงานทําทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของป'ที่ผ-านมา ร;อยละ 14.30 (ไตรมาส 4 ป' 2561
มีผู;ทํางาน ในภาคเกษตรกรรม 509,420 คน) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ-านมาลดลง ร;อยละ 9.60
(ไตรมาส 3 ป' 2562 มีผู;ทํางาน ในภาคเกษตรกรรม
จํานวน 644,149 คน) ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
จํานวน 318,986 คน (ร;อยละ 28.99 ของผู;มีงาน
ทําทั้งหมด) ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป'ที่ผ-านมา
ร;อยละ 12.90 (ไตรมาส 3 ป' 2561 ผู;ทํางานนอก
ภาคเกษตรกรรม จํานวน 366,244)
เทียบกับไตรมาสที่ผ-านมาลดลงร;อยละ 1.50 (ไตรมาส 3
ป' 2562 มีผู;ทํางานในภาคเกษตรกรรม จํานวน 375,152
คน) โดยกลุ-มผู;ทํางานนอกภาคเกษตรกรรมแบ-งตาม
สาขาอาชีพดังนี้ 1) สาขาการขายส-ง การขายปลีก
การซ-อมแซม ยานยนตรถจักรยานยนต มากที่สุด
จํานวน 98,259 คน (ร;อยละ 30.80 ของผู;ทํางาน
นอกภาคเกษตรกรรมทั้ ง หมด) 2) การบริ ห าร
ราชการและปZ องกั นประเทศ จํ านวน 40,932 คน
(ร;อยละ 12.83) 3) การก-อสร;าง จํานวน 40,509 คน
(ร;อยละ 12.70) 4) สาขาการผลิต จํานวน 37,439 คน
(ร;อยละ 11.74) 5) การศึกษา จํานวน 26,621 คน
(ร;อยละ 8.34)
แรงงานนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี
แรงงานนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี
มีจํานวน 767,506 คน แยกเปRนเพศชาย 430,882 คน
(ร; อ ยละ 56.14 ของแรงงานนอกระบบทั้ ง หมด)
เพศหญิง 336,625 คน (ร;อยละ 43.86 ของแรงงาน
นอกระบบทั้งหมด) ในส-วนของอายุ พบว-า ผู;สูงอายุ
60 ป'ขึ้นไป มีสัดส-วนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกป' จํานวน
130,135 คน (ร;อยละ 16.96) รองลงมาคือ ผู;มีอายุ
ระหว- าง 45 – 49 ป' จํ านวน 170,402 คน (ร; อยละ
13.99) และอายุระหว-าง 50 - 54 ป' จํานวน 98,897
คน (ร;อยละ 12.89) สําหรับการศึกษาส-วนใหญ-อยู-ใน

ระดับ ต่ํากว-าประถมศึกษา จํานวน 270,922 คน (ร;อยละ
35.30) รองลงมา คื อ ระดั บประถมศึ กษา จํ านวน
268,113 คน (ร;อยละ 34.93) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต;น จํานวน 146,168 คน (ร;อยละ 19.04) หาก
พิจารณา ถึงอาชีพ พบว-า ส-วนใหญ-เปRนผู;ปฏิบัติงาน
ที่ มี ฝ' มื อ ในด; านการเกษตรและการประมง จํ านวน
634,762 คน ( ร; อ ย ล ะ 82.70) ร อ ง ล ง ม า คื อ
พนักงานบริการและพนักงานในร;านและตลาด จํานวน
63,568 คน (ร;อยละ 8.28) ด;านอาชีพพื้นฐานต-างๆ จํานวน
36,709 คน (ร; อยละ 4.78) เมื่ อแยกตามกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจ พบว-า ส-วนใหญ-แรงงานนอกระบบทํางาน
อยู- ใ นสาขาเกษตรกรรมมากที่ สุ ด มี จํ า นวน
638,181 คน (ร;อยละ 83.15) รองลงมา เปRนสาขา
การค;าและการบริการ จํานวน 100,818 คน (ร;อย
ละ 13.14) และการผลิต จํานวน 28,507 คน (ร;อย
ละ 3.71)
การว7างงานในจังหวัดอุบลราชธานี
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ผู; ว- า งงาน
จํ า นวน 2,625 คน โดยมี สั ด ส- ว นของ ผู; ว- า งงาน
ร;อยละ 0.20 ต-อกําลังแรงงานในจังหวัด เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกั นของป'ที่ผ-า นมาจะมีอัต ราการ
ว-างงานเพิ่มขึ้นร;อยละ 905.64 (ไตรมาส 4 ป' 2561
มีจํานวนผู;ว-างงาน 226 คน) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ ผ- านมา พบว- า เพิ่ มขึ้ น ร; อยละ 55.07
(ไตรมาส 3 ป' 2562 มีผู;ว-างงาน จํานวน 2,675 คน)
สาเหตุมาจากแต"ละป%ไตรมาสการนี้เป(นช"วงฤดูเก็บ
เกี่ยวซึ่งแรงงานส"วนใหญ"จะอยู"ในภาคการเกษตร
ทําให2ต2องเดินทางกลับมาเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อพิจารณา
ตามเพศของผู;ว-างงานในไตรมาสนี้ พบว-าเปRนเพศหญิง
จํานวน 1,863 คน (ร;อยละ 0.27 ของประชากรเพศหญิง
ผู;มีอายุ 15 ป' ขึ้นไป) เปRนเพศชาย จํานวน 812 คน
(ร;อยละ 0.12 ของประชากรเพศชายผู;มีอายุ 15 ป'ขึ้นไป)
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อัตราการว7างงานในจังหวัดอุบลราชธานี
ไตรมาส 4 ป 2561 – ไตรมาส 4 ป 2562
อัตราการว7างงงาน
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อัตราการว-างงงาน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

การบริการจัดหางานในประเทศ
ก า ร จั ด ห า ง า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย
สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี พบว- า
ตํ า แหน7 งงานว7 า งที่ แจ; งผ- า นสํ า นั กงานจั ด หางาน
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 526 คน ลดลง จาก
ไตรมาสที่ผ-านมา ร;อยละ 19.55 และเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกัน ป'ที่ผ-านมาพบว-าลดลง 44.26 ส-วนผู$ลงทะเบียน
สมั ค รงาน ในไตรมาสนี้ พบว- า มีจํ านวน 290 คน
ลดลงจากไตรมาสที่แล;ว ร;อยละ 38.76 เทียบกับไตร
มาสเดียวกันป'ที่ผ-านมา พบว-าลดลง ร;อยละ 26.39
ขณะที่การบรรจุงาน ในไตรมาสนี้ มีจํานวน 617 คน
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล;ว ร;อยละ 29.62 และเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันป'ที่ผ-านมา พบว-า ลดลง
ร;อยละ 32.27
ตําแหน7งงานว7าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน
ไตรมาส 4 ป 2561 – ไตรมาส 4 ป 2562
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617
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290
4 ป' 2562
การบรรจุงาน

สํ า หรั บ ตํ า แหน- ง งานว- า งตามระดั บ
การศึ ก ษาไตรมาสนี้ พบว- า นายจ; า งหรื อ สถาน
ประกอบการในจั ง หวั ด มี ค วามต; อ งการแรงงาน
ที่จ บการศึกษาระดับ มัธ ยมศึ กษามากที่สุ ด โดยมี
จํ า นวน 169 อั ต รา (ร; อยละ 32.13) ส- วนอาชี พ
ที่ได; รั บการบรรจุ งานสู งสุ ด คื อ อาชี พงานพื้ น ฐาน
จํานวน 121 คน (ร;อยละ 23)
แรงงานต7างด$าวจังหวัดอุบลราชธานี
แรงงานต-างด;าวเข;าเมืองถูกกฎหมาย
ซึ่งได;รับใบอนุญาตทํางานถูกต;อง ดังนี้ (1) ประเภท
ชั่วคราว (มาตรา 9) จํานวน 294 คน (2) ส-งเสริมการ
ลงทุนและกฎหมายอื่นๆ (มาตรา 12) จํานวน 1 คน
(3) แรงงานต-างด;าวนํ าเข; าระหว-างไทยกับคู- ภาคี
(MOU) ทั้งหมด 3,288 ราย โดยแยกเปRนสัญชาติ
พม- า จํ า นวน 1,269 ราย สั ญ ชาติ ล าว จํ า นวน
1,874 ราย และ สัญชาติกัมพูชา จํานวน 145 ราย
(4) แรงงานต-างด;าว ที่ผ-านการพิสู จนสัญชาติ และ
ได;รับใบอนุญาตทํางาน จํานวน 1,135 ราย แยกเปRน
สัญชาติ พม-า จํานวน 124 ราย สัญชาติลาว 937 ราย
และสัญชาติกัมพูชา 70 ราย
แรงงานต-างด;าวในจังหวัดอุบลราชธานี
ส-วนใหญ-อยู-ในพื้นที่อําเภอวาริ นชําราบ จํานวน 1,454
คน (ร;อยละ 44.36) รองลงมาคืออําเภอเมือง จํานวน 690
คน (ร; อยละ 20.99) อํา เภอเขมราฐ จํานวน 169
คน (ร;อยละ 5.14) อําเภอสิรินธร จํานวน 132 คน (ร;อยละ
4.02) และอําเภอเดชอุดม จํานวน 96 คน (ร;อยละ
2.92) ตามลําดับ
แรงงานไทยในต7างประเทศ
แรงงานไทยที่ ล งทะเบี ย นไปทํ า งาน
ต- า งประเทศผ- า นสํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด
อุบลราชธานี จํานวน 563 คน เปRนเพศชายจํานวน
394 คน (ร;อยละ 69.98 ของผู;แจ;งความประสงคทั้งหมด)
ขณะที่เพศหญิงจํานวน 169 คน (ร;อยละ 30.02) เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ไตรมาสที่แล;วพบว-ามีจํานวน เพิ่มขึ้น
ร;อยละ 5.43 (ไตรมาส 3 ป' 62 มีจํานวน 534 คน)
ผู;แจ;งความประสงคไปทํางานต-างประเทศแบ-งเปRน
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1) ผู; มีการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ กษา ซึ่ งมี จํ า นวน
291 คน (ร;อยละ 51.69 ของ ผู;แจ;งความประสงค
ทั้งหมด) 2) ระดับประถมศึกษาจํานวน 110 คน
(ร; อยละ 19.48 ของผู; แจ; งความประสงคทั้งหมด)
3) ระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จํานวน 98 คน
(ร; อยละ 17.42 ของผู; แจ; งความประสงคทั้งหมด)
4) ระดับปริญญาตรีมีจํานวน 64 คน (ร;อยละ 11.42
ของผู; แจ; งความประสงคทั้ งหมด) ข; อมู ล ดั งกล- า ว
สะท;อนให;เห็นว-าแรงงานส-วนใหญ-ที่นิยมไปทํางาน
ต-างประเทศจะเปRนแรงงานระดับล-างหรือไร;ฝ'มือซึ่ง
อาจจะมีผลมาจากประเทศเหล-านั้นขาดแคลนแรงงาน
ไร;ฝ'มือ เช-น งานก-อสร;าง กรรมกร หรือผู;รับใช;ในบ;าน
การอนุ ญาตให$ ไ ปทํ า งานต7า งประเทศ มีจํ านวน
ทั้งสิ้น 720 คน หากพิจารณาตามวิธีการเดินทาง
ไปทํ า งานพบว- า 1) เดิ น ทางโดยวิ ธี Re-Entry
จํานวน 421 คน (ร;อยละ 58.45 ของผู;ได;รับอนุญาต
ทั้งหมด) 2) วิธีบริษัทจัดหางานจัดส-ง จํานวน 169 คน
(ร;อยละ 23.50) 3) กรมการจัดหางานจัดส-ง จํานวน
61 คน (ร;อยละ 8.45) 4) เดินทางด;วยตนเอง จํานวน
42 คน (ร; อ ยละ 5.87) 5) นายจ; า งพาไปทํ า งาน
มีจํานวน 18 คน (ร;อยละ 2.44) 6) นายจ;างส-งไป
ฝkกงาน จํานวน 9 คน (ร;อยละ 1.29)
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในไตรมาส 4 ป' 2562 สถาบันพัฒนา
ฝ'มือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได;ดําเนินการฝkกอบรม
พัฒนาผู;ใช;ใช;แรงงานในรูปแบบต-างๆ ได;แก- 1) การฝkก
เตรียมเข;าทํางาน จํานวน 113 คน 2) การฝkกยกระดับ
ฝ'มือแรงงาน จํานวน 199 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่แล;ว ร;อยละ 128.74 3) การทดสอบมาตรฐาน
ฝ'มือแรงงานมีผู;เข;ารับการทดสอบ จํานวน 140 คน
เพิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาสที่ แ ล; ว ร; อยละ 86.67 และ
4) การฝk กอาชี พเสริ มเพื่ อส- งเสริ มการ มี งานทํ า
จํานวน 100 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล;ว
การคุ$มครองแรงงาน
ข;อมูลของ สํานักงานสวัสดิการและ
คุ; ม ครองแรงงานจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี รายงาน
ข;อมู ล จํ านวนสถานประกอบกิ จ การ จํ าแนกตาม

ขนาดและเพศจั งหวั ด อุบ ลราชธานี ดั งนี้ จํ านวน
สถานประกอบกิจการทั้งหมด จํานวน 4,453 แห7ง
มี ลู กจ; า ง จํ านวน 54,667 คน แยกเปR นเพศชาย
จํานวน 29,952 คน (ร;อยละ 54.79) และเพศหญิง
จํานวน 24,715 คน (ร;อยละ 45.21) โดยในไตรมาสนี้
ได; ดํ าเนิ นการตรวจสอบสถานประกอบการทั้ งสิ้ น
57 แห7ง มีลูกจ;างที่ผ-านการตรวจหรือได;รับการคุ;มครอง
รวม 1,225 คน แยกเปRนเพศชาย จํานวน 711 คน
(ร;อยละ 58.04 ของลูกจ;างที่ตรวจทั้งหมด) เพศหญิง
ที่มีจํานวน 514 คน (ร;อยละ 41.96 ของลูกจ;าง ที่
ตรวจทั้งหมด) ซึ่งสถานประกอบการที่ผ-านการตรวจ
ส- ว นใหญ- เ ปR น สถานประกอบการขนาดเล็ ก คื อ
มีลูกจ;างไม-เกิน 50 คน จํานวน 51 แห7ง (ร;อยละ 89.47)
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การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
ในไตรมาสนี้สํานักงานสวัสดิการและ
คุ;มครองแรงงานจังหวั ดมีการตรวจความปลอดภั ย
ทั้งหมด จํานวน 39 แห7ง มีลูกจ;างจํานวน 2,248 คน
แยกเปR น ชาย 1,206 คน (ร; อ ยละ 53.64) หญิ ง
1,042 คน (ร;อยละ 46.35)
แห7ง
92

100
60

5

0

57

48

50

4 ป' 61

2
1 ป' 62
ปฏิบัติถูก

27

17
2 ป' 62

1

12

3 ป' 62

4 ป' 62

ปฏิบัติไม-ถูก

ไตรมาส

ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุ2มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

สถานการณแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4 ป 2562

บทสรุปผู$บริหาร - 5

