
 

 

 

 

 

***ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายเงินเดือน *** 

เงินเดือนประจ าเดือน เดือนกุมภาพันธ์  2559 
 ออกวันที่ 24 กุมภาพันธ์  นี้นะคะ  
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 รายชื่อคลินิกเครือข่ายประกนัสังคม โรงพยาบาล 

พุทธชินราช พษิณุโลก ปี 2558 

 

  แนวปฏิบัตกิารยมืเงนิราชการและการส่งใช้หนีเ้งนิยมื 

 

   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบ

ข้อมูลเบกิจ่ายเงนิบ านาญด้วยตัวเอง 

 

   การบริการตรวจแบบแสดงภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

 
 

สามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซค์                                                

www.finance.psru.ac.th/news.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

**** สรรพกรจังหวดัพษิณุโลก จะเข้ามาให้บริการภาษีกับพนักงานและ

เจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ในวนัที่ 7-8 มีนาคม 2559 

ณ ห้องประชุมทีปวชิญ์   ท112 นะคะ **** 

 

 

 วันแห่งความรัก วาเลนไทน์ (Valentine’s Day) 

14 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี เป็นวนัวาเลนไทน์ วนัแห่งความรัก วนัท่ีทกุคนจะ

มอบความรักให้กันและกันเป็นพิเศษ ในปีนี ้2559 วันวาเลนไทน์ ตรงกับวนัอาทิตย์ 

ท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 

โดยขณะนัน้มีนกับุญรูปหนึ่งช่ือว่า “เซนต์วาเลนไทน์” หรือ “วาเลนตินัส” 

ซึ่งอาศยัอยู่ในกรุงโรม ได้ร่วมมือกับ เซนต์มาริอัส จัดพิธีแต่งงานให้กับ ชาวคริสต์

หลายคู่ด้วยความปรารถนาดีของท่านนีเ้อง จึงท าให้เขาถูกตดัสินประหารชีวิตโดย

เจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง ก่อนท่ีเขาจะถูกประหารชีวิต เซนต์วาเลนไทน์ ได้ตกหลุมรักหญิง

สาวที่เป็นลูกสาวของผู้คมุท่ีช่ือว่า “จูเลีย” ซึง่ได้มาเย่ียมเขาระหว่างท่ีถูกคมุขงั ในคืน

ก่อนท่ีวาเลนไทน์จะถกูประหารชีวตินัน้ เขาได้ส่งจดหมายฉบบัสดุท้ายถึงจูเลีย อนัเป็น

ท่ีรัก โดยลงท้ายวา่ “From Your Valentine” 

 

            ในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 270 (วนัวาเลนไทน์) หรือ พ.ศ.813 ราว 1,738 ปี 

หลงัจากนัน้ศพของเขาได้ถกูเก็บไว้ท่ี โบสถ์พราซีเดส (Praxedes) ณ กรุงโรม ซึง่ จูเลีย 

ได้ปลูกต้นอามันต์ หรืออัลมอลต์สีชมพู ไว้ใกล้หลุมศพของ เซนต์วาเลนไทน์ หรือ 

วาเลนตินัส แด่ผู้ เป็นท่ีรักของเธอ โดยในทุกวนันี ้ต้นอามันต์สีชมพู ได้เป็นตวัแทน

แหง่รักนิรันดรและมิตรภาพ อนัสวยงาม และค านีก้็เป็นค าท่ีใช้มาจนถงึปัจจุบนั 

ฉบบัที่ 7 ปีการศึกษา 2558 ประจ าวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          บรรณาธิการ : ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้กองคลัง          ผู้จัดท า : สุวรรณา และทีมงานประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

1. จงรู้จักออมเงนิตัง้แต่

อายุยังน้อย 

เคล็ดลับอยู่ที่ควบคุมความ

อยากของตนเองโดยทยอยซือ้ของ

ชิน้ใหญ่ อย่าซือ้ทเีดียวติดกัน เช่น 

โทรศัพท์มือถือ แพคเกจเที่ยว และ

รถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างกันเป็น

เดือนๆ เพราะความอยากของ

คนเราไม่มีที่สิน้สุด ที่ส าคัญควรซือ้

ของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิด

จะใช้ก็อย่าไปซือ้ ตัง้เป้าอัตราการ

ออม 30-70% ของรายได้ทัง้ปี ตาม

รายได้ที่มากขึน้ 

4. จงเลือกท างานที่ตนเองชอบและถนัดในธุรกิจที่มีอนาคต 

การหาจุดยืนที่เหมาะสมช่วยท าให้เงนิเดือนและต าแหน่งเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว ที่ส าคัญควรเลือกท างานกับเจ้านายฉลาดและส่งเสริมให้เรา
ก้าวหน้า 
 

7. จงหาทางลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด 

    การลดภาษีช่วยเพิ่มเงนิออมโดยตรง 

รายการลดหย่อนที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ 

ประกันชีวิต กองทุนรวม LTF/RMF ดอกเบีย้

บ้าน เครดิตภาษีหุ้นปันผล 

2. จงเก็บเงนิโบนัสไว้ให้ดี 

เพราะเป็นเงนิก้อนที่เอาไป

ลงทุนได้ ให้รางวัลตัวเองในแต่ละปีไม่

เกิน 30% ของเงนิโบนัสที่เหลือเก็บ

เอาไปลงทุน ท าอย่างนีไ้ด้เพราะจะมี

ความสุขในการเก็บเงนิมากกว่าใช้เงนิ 

10. จงหัดออมเงนิแบบอ่ืนนอกจาก

ฝากเงนิธนาคาร 
การออมเงนิทางเลือก ได้แก่ พันธบัตร

รัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี ้

และประกันชีวิต เป็นต้น อยากแนะน า

ให้ลองเพราะผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้จะ

ท าให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึน้ 

3. จงเร่ิมเก็บเงนิล้านบาทแรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่ายขึน้ 

            คิดว่าค ากล่าวนีจ้ริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงิน 

ที่ถูกต้องจนมีล้านบาทแรกได้ การหาล้านต่อไปไม่ใช่เร่ืองยาก ประกอบ

กับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอดความมั่งค่ังได้อีกด้วย 

5. จงใช้บัตรเครดติเป็นเคร่ืองมือลดค่าใช้จ่าย 

ควรใช้บัตรเครดิตซือ้ของที่ต้องการซือ้อยู่แล้ว อย่าใช้จ่ายเกิน

ตัว สาเหตุที่แนะน าจ่ายด้วยบัตรเครดิตเพราะได้ส่วนลด คะแนนสะสม 

และเงนิคืนกลับมาดีกว่าการใช้เงนิสด  

9. จงเร่ิมบันทกึการเตบิโตของรายได้

และทรัพย์สินทุกปี 

   การบันทกึช่วยให้เราเหน็จุดบกพร่องที่

ควรปรับปรุงและใช้ก าหนดแนวทางไปสู่

เป้าหมาย ตัวชีว้ัดที่ส าคัญ ได้แก่ การเติบโต

ของรายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน อัตรา

การออม และผลตอบแทนจากการลงทุน 

เพื่อเป็นแนวทางบรรลุอิสรภาพทางการเงนิ 
 

6. จงคิดมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ท าได้ง่ายและเหน็ผลจริง 
      เคยท าส าเร็จมาแล้วโดยมาตรการแรก ท าเร่ือง รีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อ

ลดดอกเบีย้ มาตรการสอง เอารถไปติดแก๊สเพื่อลดค่าน า้มัน มาตรการ

สาม เปล่ียนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน พบว่าช่วยประหยัดไปปีละ

แสนบาท 

8. จงหดัลงทุนเพื่อให้มี

รายได้เสริม 

    อนาคตอาจกลายเป็น

รายได้หลักอีกทาง เช่น 

ลงทุนในหุ้น กองทุนรวม

ตราสารทุน ทอง คอนโด 

และขายของออนไลน์ 

ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้

จริงและดูว่ารับความเส่ียง

ได้แค่ไหน 

11. จงเลือกทรัพย์สินที่มิใช่การลงทุนให้ดี  

    ได้แก่ บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่  เพราะไม่ได้เปล่ียนกันบ่อยๆและถือ

ว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่าขายออกไป ควรเลือกบ้านในท าเลดี ราคาคุ้มค่า 

และไปท างานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่งก่อน

ตัดสินใจซือ้ 

12. จงเรียนรู้การ

ลงทุนโดยใช้เงนิคนอ่ืน  

เช่น การกู้เงินซือ้คอนโด 

เพราะเราจะได้ก าไร

มากจากเงนิลงทุนน้อย 

13. จงรักษาเครดติบูโร

ของตนเองให้ดี  

      ส่ิงนีม้ีผลต่อการท า

ธุรกรรมทางการเงินกับ

ธนาคาร เช่น สมัครบัตร

เครดิต กู้ซือ้บ้าน กู้ซือ้รถ 

14. จงระวังวิกฤติ

เศรษฐกิจ 
เช่น วิกฤติต้มย ากุ้ง วิกฤติ

แฮมเบอร์เกอร์ ท าให้คน

รวยจนลงในพริบตา 

ความรู้เศรษฐศาสตร์เป็น

เร่ืองส าคัญท าให้เข้าใจ

วงจรเศรษฐกิจที่มีทัง้

เติบโตและตกต ่าสลับกัน

ไปมาตลอด การสังเกต

ดัชนีชีว้ัดทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ ช่วยให้ลงทุนถูก

จังหวะและความเสี่ยงไม่

สูงจนเกินไป 

15. จงเลือกน าเงนิไปลงทุนเฉพาะเงนิเย็น 

     การลงทนุต้องใช้เวลาและมีโอกาสขาดทุน หาก

ขาดทุนจริงเราจะได้ไม่เดือดร้อน 

16. จงศึกษาหาความรู้เร่ืองการเงินอย่างสม ่าเสมอ 

  ความรู้หาได้จากหนังสือ เข้าอบรมสัมมนา เว็บไซต์ เว็บ

บอร์ด แฟนเพจ ยูทบู แอพพลิเคช่ัน และเพ่ือนๆ  

18. จงมุ่งม่ันท่ีจะประสบความส าเร็จ 
     เพราะความมุ่งม่ันจะเป็นแรงขับดันลึกลับที่จะพาเราไปถึง

ฝัน  ท าข้อต่างๆที่กล่าวมาเป็นประจ าจนเป็นนิสัย ซึ่งจะพาเรา

ไปถึงฝันสักวันหน่ึง การมีอิสรภาพทางการเงินคืออยากจะท า

อะไรก็ได้ที่เราอยากท าอย่างแท้จริง โดยที่ยังมีรายได้เข้ามา

อย่างสม ่าเสมอแม้ไม่ต้องท างาน 

17. จงเรียนรู้จากการลงทุนผิดพลาด

ในอดีต 

      ทุกคนที่เคยลงทุนต้องเคยขาดทุน

เป็นเร่ืองธรรมดา 

http://money.sanook.com/tax/
http://money.sanook.com/investment/
http://home.sanook.com/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/

