ฉบับที่ 7 ปี การศึกษา 2558 ประจาวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
**** สรรพกรจังหวัดพิษณุโลก จะเข้ ามาให้ บริการภาษีกับพนักงานและ
เจ้ าหน้ าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2559
ณ ห้ องประชุมทีปวิชญ์ ท112 นะคะ ****
รายชื่อคลินิกเครือข่ ายประกันสังคม โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก ปี 2558

แนวปฏิบัตกิ ารยืมเงินราชการและการส่ งใช้ หนีเ้ งินยืม

วันแห่ งความรัก วาเลนไทน์ (Valentine’s Day)
14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็ นวัน วาเลนไทน์ วันแห่งความรัก วันที่ทกุ คนจะ

ขอความร่ วมมือประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบ
ข้ อมูลเบิกจ่ ายเงินบานาญด้ วยตัวเอง

มอบความรั กให้ กันและกันเป็ นพิเศษ ในปี นี ้ 2559 วันวาเลนไทน์ ตรงกับวันอาทิตย์
ที่ 14 กุมภาพันธ์
โดยขณะนันมี
้ นกั บุญรู ปหนึ่งชื่อว่า “เซนต์ วาเลนไทน์ ” หรื อ “วาเลนตินัส”

การบริการตรวจแบบแสดงภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุ งโรม ได้ ร่วมมื อ กับ เซนต์มาริ อัส จัดพิธีแ ต่งงานให้ กับ ชาวคริ สต์
หลายคู่ด้วยความปรารถนาดีของท่านนี เ้ อง จึงทาให้ เขาถูกตัดสินประหารชี วิตโดย
เจ้ าหน้ าที่บ้านเมือง ก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิต เซนต์วาเลนไทน์ ได้ ตกหลุมรักหญิง

สามารถคลิกอ่ านเพิ่มเติมได้ ท่ ี เว็บไซค์
www.finance.psru.ac.th/news.html

***ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายเงินเดือน ***
เงินเดือนประจาเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ออกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้นะคะ
........................................

สาวที่เป็ นลูกสาวของผู้คมุ ที่ชื่อว่า “จูเลีย” ซึง่ ได้ มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขัง ในคืน
ก่อนที่วาเลนไทน์จะถูกประหารชีวติ นัน้ เขาได้ ส่งจดหมายฉบับสุดท้ ายถึงจูเลีย อันเป็ น
ที่รัก โดยลงท้ ายว่า “From Your Valentine”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 (วันวาเลนไทน์) หรื อ พ.ศ.813 ราว 1,738 ปี
หลังจากนันศพของเขาได้
้
ถกู เก็บไว้ ที่ โบสถ์พราซีเดส (Praxedes) ณ กรุ งโรม ซึง่ จูเลีย

ได้ ปลูกต้ นอามันต์ หรื ออัลมอลต์สีชมพู ไว้ ใกล้ หลุมศพของ เซนต์ วาเลนไทน์ หรื อ
วาเลนตินัส แด่ผ้ ูเป็ นที่รักของเธอ โดยในทุกวันนี ้ ต้ นอามันต์สีชมพู ได้ เป็ นตัวแทน
แห่งรักนิรันดรและมิตรภาพ อันสวยงาม และคานี ้ก็เป็ นคาที่ใช้ มาจนถึงปั จจุบนั

1. จงรู้ จักออมเงินตัง้ แต่
อายุยังน้ อย

9. จงเริ่มบันทึกการเติบโตของรายได้
และทรัพย์ สินทุกปี

เคล็ดลับอยู่ท่คี วบคุมความ
อยากของตนเองโดยทยอยซือ้ ของ
ชิน้ ใหญ่ อย่ าซือ้ ทีเดียวติดกัน เช่ น
โทรศัพท์ มือถือ แพคเกจเที่ยว และ
รถยนต์ ให้ เว้ นช่ วงห่ างกันเป็ น
เดือนๆ เพราะความอยากของ
คนเราไม่ มีท่ สี นิ ้ สุด ที่สาคัญควรซือ้
ของที่มีโอกาสได้ ใช้ จริ ง ของที่ไม่ คิด
จะใช้ ก็อย่ าไปซือ้ ตัง้ เป้าอัตราการ
ออม 30-70% ของรายได้ ทงั ้ ปี ตาม
รายได้ ท่มี ากขึน้

การบันทึกช่ วยให้ เราเห็นจุดบกพร่ องที่
ควรปรั บปรุ งและใช้ กาหนดแนวทางไปสู่
เป้าหมาย ตัวชีว้ ัดที่สาคัญ ได้ แก่ การเติบโต
ของรายได้ การเติบโตของทรัพย์ สิน อัตรา
การออม และผลตอบแทนจากการลงทุน
เพื่อเป็ นแนวทางบรรลุอิสรภาพทางการเงิน

2. จงเก็บเงินโบนัสไว้ ให้ ดี
เพราะเป็ นเงินก้ อนที่เอาไป
ลงทุนได้ ให้ รางวัลตัวเองในแต่ ละปี ไม่
เกิน 30% ของเงินโบนัสที่เหลือเก็บ
เอาไปลงทุน ทาอย่ างนีไ้ ด้ เพราะจะมี
ความสุขในการเก็บเงินมากกว่ าใช้ เงิน

3. จงเริ่มเก็บเงินล้ านบาทแรกให้ ได้ แล้ วล้ านต่ อไปจะง่ ายขึน้
คิดว่ าคากล่ าวนีจ้ ริ ง เพราะพอเราเรียนรู้ วิธีการบริ หารเงิน
ที่ถูกต้ องจนมีล้านบาทแรกได้ การหาล้ านต่ อไปไม่ ใช่ เรื่ องยาก ประกอบ
กับเรามีทุนล้ านแรกเอาไปต่ อยอดความมั่งคั่งได้ อีกด้ วย

8. จงหัดลงทุนเพื่อให้ มี
รายได้ เสริ ม
อนาคตอาจกลายเป็ น
รายได้ หลักอีกทาง เช่ น
ลงทุนในหุ้น กองทุนรวม
ตราสารทุน ทอง คอนโด
และขายของออนไลน์
ก่ อนลงทุนต้ องศึกษาให้ ร้ ู
จริ งและดูว่ารั บความเสี่ยง
ได้ แค่ ไหน

10. จงหัดออมเงินแบบอื่นนอกจาก
ฝากเงินธนาคาร
การออมเงินทางเลือก ได้ แก่ พันธบัตร
รัฐบาล หุ้นกู้ กองทุนรวมตราสารหนี ้
และประกันชีวิต เป็ นต้ น อยากแนะนา
ให้ ลองเพราะผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ จะ
ทาให้ ถึงเป้าหมายได้ เร็วขึน้

11. จงเลือกทรัพย์ สินที่มิใช่ การลงทุนให้ ดี

ได้ แก่ บ้ านและรถยนต์ ท่เี ราใช้ อยู่ เพราะไม่ ได้ เปลี่ยนกันบ่ อยๆและถือ
ว่ าเป็ นต้ นทุนจมจนกว่ าขายออกไป ควรเลือกบ้ านในทาเลดี ราคาคุ้มค่ า
4. จงเลือกทางานที่ตนเองชอบและถนัดในธุรกิจที่มีอนาคต
และไปทางานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่ น้อยกว่ า 50 แห่ งก่ อน
การหาจุดยืนที่เหมาะสมช่ วยทาให้ เงินเดือนและตาแหน่ งเติบโตได้
ตัดสินใจซือ้
13. จงรักษาเครดิตบูโร 14. จงระวังวิกฤติ
อย่ างรวดเร็ว ที่สาคัญควรเลือกทางานกับเจ้ านายฉลาดและส่ งเสริมให้ เรา
ก้ าวหน้ า
เศรษฐกิจ
12. จงเรี ยนรู้ การ
ของตนเองให้ ดี
เช่ น วิกฤติต้มยากุ้ง วิกฤติ
ลงทุนโดยใช้ เงินคนอื่น
สิ่งนีม้ ีผลต่ อการทา
5. จงใช้ บัตรเครดิตเป็ นเครื่องมือลดค่ าใช้ จ่าย
แฮมเบอร์ เกอร์ ทาให้ คน
เช่ น การกู้เงินซือ้ คอนโด ธุรกรรมทางการเงินกับ
รวยจนลงในพริบตา
ธนาคาร เช่ น สมัครบัตร
ควรใช้ บัตรเครดิตซือ้ ของที่ต้องการซือ้ อยู่แล้ ว อย่ าใช้ จ่ายเกิน เพราะเราจะได้ กาไร
ความรู้ เศรษฐศาสตร์ เป็ น
ตัว สาเหตุท่แี นะนาจ่ ายด้ วยบัตรเครดิตเพราะได้ ส่วนลด คะแนนสะสม มากจากเงินลงทุนน้ อย เครดิต กู้ซอื ้ บ้ าน กู้ซอื ้ รถ
เรื่องสาคัญทาให้ เข้ าใจ
และเงินคืนกลับมาดีกว่ าการใช้ เงินสด
15. จงเลือกนาเงินไปลงทุนเฉพาะเงินเย็น
วงจรเศรษฐกิจที่มีทงั ้
การลงทุนต้ องใช้ เวลาและมีโอกาสขาดทุน หาก
เติบโตและตกต่าสลับกัน
6. จงคิดมาตรการลดค่ าใช้ จ่ายที่ทาได้ ง่ายและเห็นผลจริง
ขาดทุนจริงเราจะได้ ไม่ เดือดร้ อน
ไปมาตลอด การสังเกต
เคยทาสาเร็จมาแล้ วโดยมาตรการแรก ทาเรื่อง รีไฟแนนซ์ บ้าน เพื่อ
16. จงศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินอย่ างสม่าเสมอ
ดัชนีชวี ้ ัดทางเศรษฐกิจ
ลดดอกเบีย้ มาตรการสอง เอารถไปติดแก๊ สเพื่อลดค่ านา้ มัน มาตรการ
ความรู้ หาได้ จากหนังสือ เข้ าอบรมสัมมนา เว็บไซต์ เว็บ ต่ างๆ ช่ วยให้ ลงทุนถูก
สาม เปลี่ยนเคเบิลเป็ นแบบไม่ มีค่ารายเดือน พบว่ าช่ วยประหยัดไปปี ละ
บอร์ ด แฟนเพจ ยูทบู แอพพลิเคชั่น และเพื่อนๆ
จังหวะและความเสี่ยงไม่
แสนบาท
สูงจนเกินไป
18. จงมุ่งมั่นที่จะประสบความสาเร็จ

7. จงหาทางลดหย่ อนภาษี ให้ ได้ มากที่สุด

เพราะความมุ่งมั่นจะเป็ นแรงขับดันลึกลับที่จะพาเราไปถึง
การลดภาษีช่วยเพิ่มเงินออมโดยตรง
ฝั น ทาข้ อต่ างๆที่กล่ าวมาเป็ นประจาจนเป็ นนิสัย ซึ่งจะพาเรา
รายการลดหย่ อนที่ไม่ ควรพลาด ได้ แก่
ไปถึงฝั นสักวันหนึ่ง การมีอิสรภาพทางการเงินคืออยากจะทา
ประกันชีวิต กองทุนรวม LTF/RMF ดอกเบีย้
อะไรก็ได้ ท่เี ราอยากทาอย่ างแท้ จริ ง โดยที่ยังมีรายได้ เข้ ามา
บ้ าน เครดิตภาษีห้ นุ ปั นผล
อย่ างสม่าเสมอแม้ ไม่ ต้องทางาน

บรรณาธิการ : ผู้อานวยการโครงการจัดตัง้ กองคลัง

17. จงเรียนรู้จากการลงทุนผิดพลาด
ในอดีต
ทุกคนที่เคยลงทุนต้ องเคยขาดทุน
เป็ นเรื่องธรรมดา

ผู้จัดทา : สุวรรณา และทีมงานประชาสัมพันธ์

