
 

ທຫລ ສາຂາພາກ

ວຽກງານການເມືອງ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ສາຂາພາກ

ຄິດໃຫ�ແກ�ຖັນແຖວພະນັກງານລັດຖະກອນ

ປະຕິບັດວຽກງານ ອັນໄດ�ເຮັດໃຫ�ພະນັກງານ

ຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ຫ�າວຫັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຢ�າງເຄັ�ງຄັດເປ�ນ

ຮ�ອຍດີ, ພ�ອມທັງຍົກສ�ງຄວາມສາມັກຄີຊ�ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ

ສະຫາຍ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ເລຂາໜ�ວຍພັກ

ທຫລ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ�

ມີພາລະບົດບາດ, ໜ�າທ່ີ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ

ແລະ ອ�ານາດການປ�ກຄອງທ�ອງຖ່ິນ 3 ແຂວງ
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ສາຂາພາກເໜືອແຂວງຊຽງຂວາງຖື

ເມືອງຕິດພັນກັບໜ�າທ່ີວິຊາສະເພາະ
 

 

ລາວ ສາຂາພາກເໜືອແຂວງຊຽງຂວາງ (ທຫລ.ຊຂ) ໄດ�ຖືເອົາການ

ແຖວພະນັກງານລັດຖະກອນເປ�ນບັນຫາສ�າຄັນ ແລະ ຕ້ົນຕໍ ເພ່ືອເປ�ນການຕັດສິນທ�ກໆຜົນສ�າເລັດຂອງການຈັດຕ້ັ

ພະນັກງານມີແນວຄິດອ��ນອຽນ, ທ��ນທ�ຽງຕໍ�ສະພາບການ ແລະ ເຊື່ອມ

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ, ໜ�າທ່ີ ແລະ ການມອບໝາຍຢ�າງຕ້ັງໜ�າ

ສະແດງອອກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ, ເຄົາລົບນັບຖືການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຢ�າງເຄັ�ງຄັດເປ�ນຕ້ົນການປະຕິບັດການເຂ້ົາ-ອອກວຽກ ແລະ

ພ�ອມທັງຍົກສ�ງຄວາມສາມັກຄີຊ�ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ��ໃນວຽກງານ. 

ສະຫາຍ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ເລຂາໜ�ວຍພັກ-ວ�າການຫົວໜ�າ ທຫລ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງ

ໄດ�ເປ�ດໃຫ�ບໍລິການຢ�າງເປ�ນທາງການໃນທ�າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 

ໄຫວປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ�ານໃນການເປ�ນເສນາທິການໃຫ�

ແຂວງພາກເໜືອ ( ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊສົມບ�ນ 

ຊຽງຂວາງຖືສ�າຄັນ 

ຕິດພັນກັບໜ�າທ່ີວິຊາສະເພາະ 

 
ໄດ�ຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວ

ການຕັດສິນທ�ກໆຜົນສ�າເລັດຂອງການຈັດຕ້ັງ

ເຊື່ອມຊຶມ ຕໍ�ແນວທາງນະໂຍບາຍ

ໜ�າທ່ີ ແລະ ການມອບໝາຍຢ�າງຕ້ັງໜ�າ

ເຄົາລົບນັບຖືການຈັດຕ້ັງ, ມີນ��າໃຈ

ແລະ ການນ��ງຖືເປ�ນລະບຽບຮຽບ

ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ຮ��ວ�າ: 

ໃນທ�າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2017 ເປ�ນຕ້ົນມາ ໂດຍ

ໃຫ�ແກ�ຄະນະພັກ-ຄະນະຜ��ວ�າການ 

ສົມບ�ນ ) ໃນການຄ��ມຄອງມະຫາ
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ພາກທາງດ�ານເງິນຕາ, ສິນເຊື່ອ, ຄ��ມຄອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຢ��ຂ້ັນທ�ອງຖ່ິນດັ�ງກ�າວ; ປ�ດຈ�ບັນໜ�ວຍພັກ 

ທຫລ.ຊຂ ມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 13 ສະຫາຍ, ສະມາຊິກພັກສ�າຮອງ 3 ສະຫາຍ, ລະດັບທິດສະດີການເມືອງຊັ້ນສ�ງ 2 ສະຫາຍ, 

ຊັ້ນຕ້ົນ 3 ສະຫາຍ, ບ�າລ�ງທິດສະດີການເມືອງ 45 ວັນ 7 ສະຫາຍ; ສະມາຊິກກ�າມະບານ 30 ສະຫາຍ, ສະມາຊິກຊາວໜ��ມ 24 

ສະຫາຍ ແລະ ສະມາຊິກແມ�ຍິງ 8 ສະຫາຍ; ມີພະນັກງານທັງໝົດ 35 ຄນົ, ຍິງ 9 ຄົນ, ໃນນ້ີພະນັກງານຂ້ັນຄະນະສາຂາ 3 ຄົນ, 

ຂ້ັນພະແນກ 9 ຄົນ ແລະ ມີພະນັກງານວິຊາການ-ພະນັກງານຮັບໃຊ� 23 ຄນົ. 

 

 
 

 ດ�ານວິຊາສະເພາະນັບແຕ�ມ້ືເປ�ດໃຫ�ບໍລິການມານ້ີ, ທຫລ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ເຄື່ອນໄຫວ

ປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ�ານຢ�າງຕ້ັງໜ�າ ເປ�ນຕ້ົນ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ປ�ບປ�ງ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ອົງການຈັດຕ້ັງຕ�າງໆ ລວມທັງ

ອາຄານ, ສະຖານທ່ີ, ບ�ອນເຮັດວຽກງານແຕ�ລະພະແນກໃຫ�ມີຄວາມສົມບ�ນແບບ ແລະ ຮັບໃຊ�ໜ�າທ່ີວຽກງານໃຫ�ດີທ່ີສ�ດ; ສະຫາຍ 

ເລຂາໜ�ວຍພັກ-ວ�າການຫົວໜ�າ ທຫລ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງຍັງແຈ�ງຕ່ືມວ�າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ�າຍປ� 2017  ໄດ�

ປະຕິບັດໜ�າທ່ີ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຄ��ມຄອງທະນາຄານທ�ລະກິດຢ�າງຕ້ັງໜ�າໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໂດຍໄດ�ສ�າເລັດໃນການ

ເຊັນຮັບຮອງຄ��ມືຂ້ັນຕອນການກວດກາທະນາຄານທ�ລະກິດ, ຄ��ມືສະເພາະດ�ານສິນເຊື່ອ-ຄ��ມືຂ້ັນຕອນການວິເຄາະຖານະການເງນິ 

(CAMEL), ອັດຕາສ�ວນທາງການເງິນ, ແຜນການດ�າເນີນງານຂອງພະແນກຮອດທ�າຍປ� 2017, ຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍການຈັດຕ້ັງ 

ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ, ການກ�ານົດຕ�າແໜ�ງງານພາຍໃນພະແນກ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນຍັງລົງກວດກາສາຂາ

ທະນາຄານທ�ລະກິດຕາມແຜນການກວດກາ ປະຈ�າປ� 2016 ຊຶ່ງແຜນການກວດກາດັ�ງກ�າວ ລວມມີ 7 ສາຂາທະນາຄານ; ນອກນ້ີ 

ລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກ�າລ��ມກົດໝາຍ, ດ�າລັດ, ຄ�າສັ�ງ, ຂໍ�ຕົກລົງ ແລະ ຄ�າເຫັນຂອງທ�ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ�ຽວກັບ

ການຄົ້ນຄວ�າອອກນະໂຍບາຍໃຫ�ສິນເຊື່ອສະເພາະ ເພ່ືອຊຸກຍ��ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SME), ການຄ��າ

ປະກັນພາກລັດ ແລະ ການຕີລາຄາຊັບສິນຄ��າປະກັນເງິນກ��; ເຂ້ົາຮ�ວມເຮັດວຽກນ�າຄະນະລົງຕິດຕາມເກັບກ�າການເຄື່ອນໄຫວ

ຮອບດ�ານຢ��ສາຂາ-ໜ�ວຍບໍລິການທະນາຄານນະໂຍບາຍໃນ 3 ແຂວງ; ມາຮອດປ�ດຈ�ບັນທະນາຄານທ�ລະກິດ ໃນ 3 ແຂວງ ທ່ີຢ��

ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງ ທຫລ.ຊຂ ມີທັງໝົດ 18 ແຫ�ງ; ມີ 9 ສາຂາ; 45 ໜ�ວຍບໍລິການໃນນ້ັນມີ 5 ໜ�ວຍບໍລິການຂອງ

ທະນາຄານເອກະຊົນ; ມີ 14 ໜ�ວຍຮ�ານແລກປ�ຽນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະ ມີຕ�� ATM 65 ຕ��. 

ໃນການລະດົມທຶນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕ້ັງໜ�າເຫັນວ�າ: ສັງຄົມ ແລະ ນັກລົງທຶນ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນສ�ງໃນການ

ບໍລິການຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ ຊຶ່ງຮອດເດືອນ 10/2017 ມີຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ 2.140 ຕ້ືກ�ວາກີບ; ທະນາຄານທ່ີ

ກວມສ�ງກວ�າໝ�� ຄື: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ກວມເອົາ 36,52%; ຮອງລົງມາທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ 

ກວມເອົາ 32,12% ແລະ ທະນາຄານສົ�ງເສີມກະສິກ�າ ກວມເອົາ 15,73% ຂອງຍອດເງິນຝາກຂອງລ�ກຄ�າທັງໝົດ; ຄຽງຄ��ກັນ
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ນ້ັນຍັງເອົາໃຈໃສ�ສະໜອງເງິນກ��ເຂ້ົາໃນຂົງເຂດການຜະລິດ-ທ�ລະກິດ ເພ່ືອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໃຫ�ມີການ

ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕ້ັງໜ�າ; ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າສາມາດເຂ້ົາເຖີງແຫຼ�ງທຶນ ແລະ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານ ໄດ�ຢ�າງສະດວກ ແລະ 

ວ�ອງໄວ ອັນເນ່ືອງມາຈາກມີສາຂາ-ໜ�ວຍບໍລິການເກືອບທົ�ວທ�ກເມືອງ; ຮອດເດືອນ 10/2017 ໄດ�ສະໜອງສິນເຊື່ອທັງໝົດ (ໃນ

ຜັງ+ນອກຜັງ) ຈ�ານວນ 2.012.04 ຕ້ືກີບ. 

ປະຈ�ບັນສະຖາບັນທ່ີຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງ ທຫລ.ຊຂ ມີທັງໝົດ 5 ແຫ�ງຄື: ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກທ່ີບໍ�ຮັບ

ເງິນຝາກ 2 ແຫ�ງ (ແຂວງຫົວພັນ) ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊືອ່ ແລະ ເງິນຝາກປະຢ�ດ 3 ແຫ�ງ (ແຂວງຊຽງຂວາງ), ສ�ວນແຂວງໄຊ

ສົມບ�ນກ�າລັງຕິດຕາມອອກໃບອະນ�ຍາດຖາວອນ; ຂ້ຶນແຜນກ�ຽວກັບເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ 6 

ເດືອນທ�າຍປ� 2017; ສ�າເລັດການຮ�າງຂໍ�ຕົກລົງວ�າດ�ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກຄ��ມຄອງສະຖາບັນ

ການເງິນ; ສ�າເລັດການສ�າງຕາຕະລາງແບ�ງໜ�າທ່ີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ; ລົງຢ�ຽມຢາມ

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢ�ດຢ�� ສສງ ເມືອງແປກ ແລະ ສສງ ເມືອງ ຜາໄຊ; ຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ເຫັນດີກ�ຽວກັບຮ�າງ

ລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຮ�າງນະໂຍບາຍຕ�າງໆຂອງ ສສງ ເມືອງແປກ, ເມືອງພ�ກ�ດ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ; ສ�າເລັດການສະເໜີຂໍຂໍ�ມ�ນ

ການວິເຄາະຖານະການເງິນຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນທ່ີຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງ ທຫລ.ຊຂ ຈາກກົມຄ��ມຄອງສະຖາບັນ

ການເງິນ; ສ�າເລັດການສ�າງຄ��ມືໃນຄ��ມືຄ��ມຄອງການກວດກາ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສ�ຽງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ວຽກງານອ່ືນໆ

ອີກຈ�ານວນໜ່ຶງ. 

ໃນດ�ານວຽກງານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາແລະຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ກໍໄດ�ສ�າເລັດຮ�າງພາລະບົດບາດຄ��ມືວ�າດ�ວຍການ

ຈັດຕ້ັງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ, ຮ�າງກ�ານົດຕ�າແໜ�ງງານການແບ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ, ຮ�າງ

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງແຕ�ລະຕ�າແໜ�ງ; ລົງຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດ-ເງິນຕາທ່ີແຂວງຊຽງຂວາງແລະຫົວພັນ; ສ�າເລັດການສ�າງ

ເອກະສານມາດຖານເງື່ອນໄຂເພ່ືອເປ�ນຕົວຊີ້ວັດໃນການລົງສ�າຫຼວດ ແລະ ກວດກາບັນດາຮ�ານແລກປ�ຽນເງິນຕາຢ��ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ແລະ ຫົວພັນຈ�ານວນ 14 ຮ�ານ ໃນນ້ັນໄດ�ຄົ້ນຄວ�າອອກໃບອະນ�ຍາດຕໍ�ທະບຽນຮ�ານແລກປ�ຽນໃໝ�ໃນປ� 2017ຈ�ານວນ 6 ຮ�ານ;

ເກັບກ�າລາຄາສິນຄ�າຕາມທ�ອງຕະຫຼາດເພ່ືອສັງລວມສົ�ງໃຫ�ສ�ານັກງານໃຫຍ�ເປ�ນລາຍເດືອນ; ເກັບກ�າປ�າຍໂຄສະນາ ແລະ ສົ�ງເສີມ

ເງິນກີບຢ��ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ; ຕິດຕາມການນ�າໃຊ�ເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດຕາມເຂດຊາຍແດນດ�ານທ�ອງຖ່ິນ ແລະ ດ�ານ

ສາກົນພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫວົພັນ; ສັງລວມຕົວເລກຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ�າງປະເທດຈາກບັນດາທະນາຄານທະນາຄານ ແລະ

ຮ�ານແລກປ�ຽນພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງແລະຫົວພັນ ແລະ ໄດ�ສ�າງຖານຂໍ�ມ�ນສະຖິຕິຕົວຊີວັ້ດທາງດ�ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ 

2 ແຂວງ 2012 – 2016 ( ສ�າລັບຕົວເລກ ສົກປ� 2017 ລໍຖ�າກອງປະຊຸມສະພາຂ້ັນແຂວງຮັບຮອງ ). 

ໃນທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນປ� 2018 ຍັງຈະສືບຕໍ�ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ�ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ

ດ�ວຍການເຜີຍແຜ�ບັນດານະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດໃຫ�ແກ�ພະນັກງານທ່ີຢ��ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນມີຄວາມຮັບຮ��

ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຍົກສ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ�ໜ�າທ່ີວຽກງານ; ສ�າຫຼວດກວດກາ ແລະ ປ�ອງກັນປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ບໍ�ໃຫ�ເກີດຂ້ຶນໃນຖັນ

ແຖວພະນັກງານ ແລະ ພ�ອມດຽວກັນ ກໍປະຕິບັດຕາມແຜນກວດກາປ� 2018 ລົງກວດກາບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດທັງໝົດລວມມີ 

14 ແຫ�ງ; ໃນນ້ັນມີສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດ 5 ແຫ�ງ ແລະ ໜ�ວຍບໍລິການທະນາຄານທ�ລະກິດ 9 ແຫ�ງ; ກວດກາການນ�າສົ�ງບົດ

ລາຍງານຖານະການເງິນຂອງສາຂາທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ໜ�ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານປະຈ�າເດືອນ; ກວດກາການຂ້ຶນແຜນ

ລົງຊຸກຍ��ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໂດຍການຍົກລະດັບຂອງກອງທຶນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາວຽກງານອ່ືນໆອີກທ່ີປ��ນອ�ອມ ທຫລ

ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສັດຈະ 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 
 


	ໃນດ້ານວຽກງານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາແລະຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ສຳເລັດຮ່າງພາລະບົດບາດຄູ່ມືວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ, ຮ່າງກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ, ຮ່າງວິທີການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ; ລົງຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດ-ເງິນຕາທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງແລະຫົວພັນ; ສຳເລັດການສ້າງເອກະສານມາດຖານເງື່ອນໄຂເພື່ອເປັນຕົວຊີ້ວັດໃນການລົງສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກາບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນຈຳນວນ 14 ຮ້ານ ໃນນັ້ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອອກໃບອະນຸຍາດຕໍ່ທະບຽນຮ້ານແລກປ່ຽນໃໝ່ໃນປີ 2017ຈຳນວນ 6 ຮ້ານ;ເກັບກຳລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດເພື່ອສັງລວມສົ່ງໃຫ້ສຳນັກງານໃຫຍ່ເປັນລາຍເດືອນ; ເກັບກຳປ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມເງິນກີບຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ; ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕາມເຂດຊາຍແດນດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານສາກົນພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ; ສັງລວມຕົວເລກຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກບັນດາທະນາຄານທະນາຄານ ແລະຮ້ານແລກປ່ຽນພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງແລະຫົວພັນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ 2 ແຂວງ 2012 – 2016 ( ສໍາລັບຕົວເລກ ສົກປີ 2017 ລໍຖ້າກອງປະຊຸມສະພາຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງ ). 



