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     “Happy New Year 2012”And “Happy Valentine
,

s Day” 
กับสมาชิกสหกรณ์ ฯ ทุกท่านก่อนครับ ขอให้สมาชิกทุกคนมีความสขุ 
และความรักในปี 2555 นี้กันทุก ๆ คน  และในโอกาสนี้ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการดําเนินการ ฯ ชุดที่ 30 ทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมทําหน้าที่ 
ประธานกรรมการ ฯ บริหารงานสหกรณ์ ฯ ซึ่งผมก็จะสานต่อนโยบาย 
ของประธานฯ คนก่อน ๆ ที่เน้นในเรื่องของการสร้างนิสัยการออม 
การใช้จ่ายเงิน ในสิ่งที่จําเป็นตามแนวทางชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
การดําเนินงานทีผ่่านมา ผู้จัดการ คณะกรรมการแต่ละชุดมีความตั้งใจ 
ที่จะสานต่อแผนงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สําคัญคือ สมาชิกทุกคน 
ได้รับประโยชน์และผลตอบแทนกลับมาอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐาน 
ของการเอื้ออาทรต่อสมาชิกทุกคน คณะกรรมการสหกรณ์ ทุกคนจะต้อง 
ร่วมมือกันทํางานอย่างรอบคอบมากที่สุด 
     กระผมขอขอบคุณ ผูจ้ัดการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ 
ทุกคนที่ได้ร่วมกันบริหารงานอย่างมีประสิทธภิาพ ประสบความสําเร็จ 
เป็นอย่างดี ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา เช่น การ 
ฝากเงิน การกู้เงินเพื่อไปลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ 
ดีขึ้น บางคนอาจอยากจะพูดให้เพือ่นสมาชิกท่านอื่น ๆ ฟัง ว่า 
“ฉันมีเงินออม ตั้งแต่เงินก้อนเล็ก จนเป็นเงินก้อนใหญ่ ก็เพราะสหกรณ์ ” 
“ผมแต่งงาน มีภรรยาที่น่ารัก ก็เพราะสหกรณ์ ฯ” 
“ผมมีบ้านมีรถ ก็เพราะการเก็บออมและกู้เพิม่เติมก็เงินสหกรณ์ ฯ” 
“ผมปลดหนี้นอกระบบได้กเ็พราะเงินสหกรณ์ ฯ” 
“ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร ภรรยาหรือแม้ตัวผมเอง ก็เงินสหกรณ์ ” 
จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ ฯ สามารถเปน็ที่พึ่งพาของทุกท่านได้อย่างแน่นอน 
ครับ ดังนั้นขอให้สมาชิกช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างและ 
เสนอแนะ อย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมของสหกรณ์  
       สุดท้ายนี้เนื่องในศุภวาระดิถึขึ้นปีใหม่ 2555 ขอให้สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ 
มีเงินใช้ ร่ํารวย ทุกคน  

                                                           สวัสดีครับ                                                                 
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