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มนุษยทกุ คน ณ โลกดุนยานี้ ยอม
มีความปรารถนาความเจริญกาวหนาของ
ชีวิต รวมทั้งการไดรับความสําเร็จในชีวิต
ความมีชอ่ื เสียง การเปนทีย่ อมรับ มีเกียรติยศ
และความรํ่ า รวย ก็ เ ป น ที่ ย อมรั บ จาก
ทุกคน ดังนั้น ในแตละวัน มนุษยจึงตอง
ดิน้ รนขวนขวาย เพือ่ ใหไดมาซึง่ สิง่ ทีต่ นเอง
ตองการ จนบางครั้งอาจออกนอกกรอบ
จากหลักการศาสนาอยางนาเศราใจ
เมื่อเปนเชนนี้ มนุษยทุกคนที่มี
ความปรารถนาใหชีวิตและประสบความ
สําเร็จในสังคม จึงตองทําทุกวิถีทาง เพื่อ
ใหเขาถึงจุดหมายปลายทางนัน้ การกระทํา
ทุกวิถที างดังกลาว จึงเปนสิง่ ทีเ่ ราทัง้ หลาย
ตองนํากลับมาทบทวนวา สิ่งที่กระทําไป
นัน้ เปนสิง่ ทีถ่ กู ตองตามหลักธรรมคําสอน
ของศาสนาหรือไม ดังจะเห็นไดจากขาว
ตามสือ่ ตางๆ ทัง้ ทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือ
พิมพ สื่อสิ่งพิมพตางๆ แมกระทั้งสื่อทาง
โลกออนไลน อินเตอรเน็ต ไลน เฟสบุค
ฯลฯ เปนตน

ปญหาสําคัญอยูท ว่ี า เราจะสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สูค วามสําเร็จไดอยางไร
และสิ่งที่จะตอบคําถามนี้ คงหนีไมพนวา
เราตองรูจ กั ตนเองกอน เพราะตัวเราเทานัน้
ที่สามารถสรางความสําเร็จใหกับตนเอง
ไดดที สี่ ดุ ถาเราไมสรางโอกาสใหแกตนเอง
ไม ล งมื อ กระทํ า สิ่ ง ที่ เ ราปรารถนาเอง
ความสําเร็จตางๆ จะมาหาเราไดอยางไร
การพัฒนา ตามพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง
การทําความเจริญการเปลีย่ นแปลงในทาง
เจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางดี
การพัฒนาตน (Self Development)
ในที่นี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ใหเหมาะสมเพื่อสนองความตองการและ
เปาหมายของตนเอง หรือเพือ่ ใหสอดคลอง
กับสิ่งที่สังคมคาดหวัง การพัฒนาตนเอง
เปนเรือ่ งทีม่ คี ณ
ุ คาและความจําเปนอยางยิง่
กลาวโดยสรุป การพัฒนาตน หมายถึง
การพัฒนาคุณสมบัติที่มีอยูภายในตัวตน
ของบุ ค คลให เ ปลี่ ย นแปลงไปในทางที่

เจริญขึน้ การทําความเจริญนัน้ ตองถูกตอง
ตามหลักธรรมที่ตนเองศรัทธาโดยเนน
ทางดานการพัฒนาจิตใจ เพือ่ ใหเกิดความ
ปกติสุขในการดํารงชีวิต
ชีวิตที่มีคุณภาพ ยอมเปนชีวิตที่
ประสบความสมหวัง การรูจ กั ยับยัง้ ความ
ตองการทางรางกาย และความตองการ
ทางอารมณของตนเองใหอยูในขอบเขต
ทีพ่ อดี สามารถใชความรู สติปญ
 ญาความ
รูส กึ นึกคิดของตน ไมกอ ใหเกิดความเดือด
รอนเบียดเบียนหรือใหโทษแกบุคคลอื่น
ขณะเดียวกัน บุคคลนัน้ จะตองมีการศึกษา
ที่ดีพอ มีความขยันอดทนประกอบอาชีพ
ที่ฮาลาลหรือสุจริต มีศาสนธรรมเปนสิ่ง
ยึดเหนีย่ วทางใจ มีระเบียบมีวนิ ยั มีกฎเกณฑ
ทางสั ง คม ใฝ แ สวงหาความรู  เ พิ่ ม เติ ม
อยูเสมอ รูจักใชความคิดและสติปญญา
แกไขปญหาสุขภาพและการดํารงชีวติ ของ
ตนเอง ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ป จ จั ย ของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอีกระดับหนึ่ง
ปจจุบนั เรายอมรับวา การพัฒนา
ตนเองที่สอดคลองกับคําสอนอิสลามนั้น
ประมวลได ดังนี้
1. การอานหนังสือ คนทีต่ อ งการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตองเปนคนที่
ชอบการอาน รักการอาน การสรางนิสัย
รักการอาน เริ่มจากหนังสือในแนวที่เรา
ชอบหรือรักกอน แลวจึงขยายไปในแนว
ตาง ๆ โดยกําหนดเปาหมายวา เปนการ
อานเพื่อศึกษาเรียนรูในระบบการศึกษา
อานเพื่ออาชีพ เราควรหาหนังสือที่เกี่ยว
ของกับอาชีพของเรา อานใหมากที่สุด

อยางนอยเดือนละ 3-5 เลม ตอเดือน และ
ควรหาวารสารนิตยสารเกี่ยวกับอาชีพที่
เราทํา อานเพื่อหาความกาวหนา ความ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงอาชีพ และ
อานเพื่อการแกปญหาหรือเพื่อบรรลุเปา
หมายในการงานหรืออุดมการณ
2. การเขารวมประชุมสัมมนา
การอบรม ถือวาเปนทางลัดในการเรียนรู
เทคนิคตาง ๆ (จากวิทยากรหรือนักวิชา
การ) ทําใหเราสามารถนําเทคนิคตาง ๆ
เหลานั้น มาปรับหรือประยุกตใชได ทั้งที่
เกี่ยวกับทั้งสวนบุคคลหรือองคกรอีกดวย
3. การฟงเทปหรือ CD วิชาการ
ในรถ หรือเมื่อมีเวลาวาง
4. หาทางเขาสังคมหรือการสราง
เครือขายในอาชีพ หรือในงานอดิเรกทีเ่ รา
สนใจ เชน สมาคม สโมสร ชมรม เพื่อหา
เพื่อนหรือเครือขายในการชวยเหลือและ
แบงปนความรูและประสบการณซึ่งกัน
และกัน
5. การศึกษาแบบอยาง การดู
ตนแบบ จะทําใหเราเกิดการลอกเลียนแบบ
พึงรําลึกเสมอวา บุคคลที่ประสบความ
สําเร็จอยางรวดเร็ว มักมีตน แบบทีด่ เี สมอ
6. หาเวลาวางใหกบั ตนเอง เพือ่
ใชเวลาในการคิดตรึกตรอง ทบทวนเรื่อง
ตาง ๆ เพื่อประมวลผลสูการปรับพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้น
7. ฝกจดบันทึกสวนตัวเกี่ยวกับ
ความสําเร็จความคิดใหม ๆ การใชชีวิต
ประจําวัน การจดบันทึก สิ่งเหลานี้จะทํา
ใหเราไมลืม หรือสามารถนําเอาความคิด
เหลานัน้ มาใช เพือ่ สรางเปนธุรกิจหรือการ
ทํางานไดเปนอยางดี
8. ต อ งฝ ก ปฏิ บั ติ ห รื อ พั ฒ นา
ตนเองตลอดเวลา จะทําใหตนเองเกิดการ
พัฒนาอยางแทจริง คนเรามักไมชอบการ
เปลี่ยนแปลง แตคนเราจะเจริญกาวหนา
หรือพัฒนาได ก็เพราะการเปลี่ยนแปลง
อยางปฎิเสธไมได
9. การเดินทาง ในที่นี้หมายถึง
ทั ศ นศึ ก ษา ทั ศ นาจร การศึ ก ษาดู ง าน
จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง จะ
เปนภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม
ลวนถือเปนการพัฒนาตนเองทั้งสิ้น
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
คน โดยการกําจัดจุดออน และเสริมจุดแข็ง
นั้น มีขั้นตอนดังนี้
1. สํ า รวจค น หาจุ ด อ อ นและ
จุดเดน สิง่ สําคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาตนเอง
คื อ การค น หาตั ว เองให พ บว า ตั ว เองมี
จุดออนและจุดเดนตรงไหนบาง สําหรับ
วิ ธี ก ารในการวิ เ คราะห ส ามารถทํ า ได
หลายวิธี
2. จัดลําดับความสําคัญ เมือ่ ทราบ
จุดออนและจุดเดนของตัวเองแลว ใหลอง
นํามาจัดลําดับดูวาเรื่องไหนเปนเรื่องที่
สําคัญและตองกําจัดหรือพัฒนาอยางเรง
ดวน โดยพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้
2.1 ลงมื อ กํ า จั ด จุ ด อ อ นและ
พัฒนาจุดเดน โดยการปฏิบัติใหไดจริง
แนะนําใหทําทีละอยาง เชน ชวงแรกอาจ
จะพัฒนาในเรื่องทัศนคติกอน เมื่อทําได
สํ า เร็ จ แล ว ค อ ยๆ พั ฒ นาในเรื่ อ งอื่ น ๆ
ตอไป จุดหักเหทีส่ าํ คัญในการลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนาตัวเองอยูที่ "อยาลมเลิกความ
ตัง้ ใจ" บางคนทอ บางคนขาดความอดทน
อดกลั้น พายแพภัยตัวเอง แนนอน การ
ทําอะไรก็ตาม ยอมมีแรงบันดาลใจหรือ
จูงใจเขามาเสริมตลอดเวลา บางคนได
แรงใจจากลูก บางคนไดแรงใจจากเพือ่ น
สนิท และทีส่ าํ คัญคือ จากเปาหมายในชีวติ
นั่นเอง
2.2. ประเมินผลและแกไขปรับ
ปรุง เมื่อเราไดกําจัดจุดออนหรือเสริมจุด

แข็งใหกับชีวิตแลว สิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่จะตองทําคือ การประเมินผลดูวา
ไดตามเปาหมายที่วางไวหรือไม เพราะสิ่ง
ที่เราสามารถวัดได ประเมินผลได เรา
สามารถจัดการกับมันได และการประเมิน
ผลจะชวยใหเราสามารถตั้งเปาหมายที่
ทาทายเพิ่มขึ้น ประเด็นสําคัญไมไดอยูที่
เราหาจุดออนและจุดเดนของตัวเองพบ
หรื อ ไม ประเด็ น สํ า คั ญ เรายอมรั บ มั น
หรือไม และพึงพินิจขอความที่วา "ปจจัย
สู  ค วามสํ า เร็ จ ที่ ย่ิ ง ใหญ เริ่ ม ต น ที่ ก าร
ชนะใจตนเอง" เสมอ
ดังนั้น จึงกลาวสรุปไดวา สังคม
โลกจะพัฒนาสูท ศิ ทางใดก็ตาม หรือสังคม
ไทยจะปรับเปลี่ยนอยางไรก็ตาม มุสลิม
ตองตื่นตัวเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตั้งแตบัดนี้ โดยเริ่มที่ตนเอง สมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนบาน คนในหนวยงาน
หรือองคกรเดียวกัน ดวยการซึมซับจิต
วิญญาณใหเปนผูตระหนักรู ใฝเรียนรูเพื่อ
การพั ฒ นาอย า งรอบด า น ทั้ ง วิ ช าการ
วิชางานและวิชาคน หากตนเองสามารถ
บูรณาการ “ศาสตรชีวิต” ไดอยางลงตัว
และจิตวิญญาณเปย มลนดวย “คุณธรรม”
ที่ศรัทธาแลวไซร เราจะเปน “ทรัพยากร
มนุษย” ที่มีการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน
ดวยความภาคภูมิใจยิ่ง
“แทจริง อัลลอฮจะมิทรงเปลีย่ น
แปลงสภาพของกลุมชนใด จนกวาพวก
เขาจะเปลีย่ นแปลงสภาพของพวกเขาเอง”
(อัลกุรอาน 13 : 11)
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คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารองคกรศาสนาอิสลาม (นบอ.)
ตามที ่ ท ราบกั น โดยทั ่ ว ไปว า
ผูบริหารองคกรศาสนาอิสลาม 3 ระดับ ถือ
เปนบุคลากรสำคัญในการพัฒนาสังคมมุสลิม
โดยภาพรวม ไดแก กรรมการอิสลามประจำ
มั ส ยิ ด กรรมการอิ ส ลามประจำจั ง หวั ด
และ/หรือกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย ซึง่ มีบทบาทสำคัญในการบริหารองคกร
ใหประสบความสำเร็จ กลาวคือ ตองใฝพฒ
ั นา
เรียนรู เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง และ
สามารถเขาใจสัปปุรษุ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
อีกดวย นอกจากนี้ ยังตองพัฒนาตนเองให
รูศิลปะการเปนผูนำ หลักการบริหารงาน
การสรางแรงจูงใจ ตลอดจนการตัดสินใจและ
แกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ทุกรูปแบบ
ผูเ ขารับการอบรมตองมีเวลาเขารับการอบรม
ไมนอยกวา ๘๐% ของแตละรายวิชา และ
มีผลคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไมนอ ยกวา ๘๐% จึงจะไดรบั “สัมฤทธิบตั ร”
เมื่อเขารับการอบรมจบหลักสูตร
การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารองคกรศาสนาอิสลาม (นบอ.) ดำเนิน
การจัดโดย สถาบันพัฒนาการบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร (สบอก.) มีวตั ถุประสงค เพือ่
พัฒนานักบริหารองคกรศาสนาอิสลามปจจุบนั
สูอ นาคต บูรณาการความรูแ ละนำมาประยุกต
ใช ก ั บ การปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ไ ด อ ย า งบั ง เกิ ด
ประสิทธิผล เสริมสรางการมีวิสัยทัศน และ
มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ
เพื่อขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมาย ตลอดจน
การเพิม่ ขีดความสามารถเชิงการบริหาร โดย
การพัฒนาศักยภาพความเปนนักบริหาร

สมัคร
อบรม

ระดับสูง และเตรียมพรอมการขยายตัวของ
กิจการศาสนาอิสลามใหทนั ตอความกาวหนา
ของสังคมโลก คณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) จึงจัดหลักสูตร
การพัฒนานักบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
(นบอ.) ขึ้น การฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว
จะจัดเปนรุน ๆ ละ 40 คน ประมาณเดือน
มกราคม 2562 ทุกวันอาทิตย ตั้งแตเวลา
08.30-12.00 น. เปนเวลา 3 เดือน รวม 12 ครัง้
ณ หองประชุมเล็ก ศูนยบริหารกิจการศาสนา
อิสลามแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร โดยผูเขารวมอบรมจะจาย
เฉพาะคาลงทะเบียน 1,000 บาท เทานั้น
หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
องคกรศาสนาอิสลาม (นบอ.) ประกอบดวย
รายวิชาตาง ๆ ไดแก การเปนอนุญาโตตุลาการ
กรณีครอบครัวและมรดก ศิลปะการประนี
ประนอมขอพิพาท การบริหารองคกรศาสนา
อิสลามตามนัยแหงกฎหมาย การทำนิตกิ รรม
ของมัสยิด กฎหมายที่จำเปนตองรู ศาสตร
และศิลปการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
การพัฒนาความเปนผูน ำ เทคนิคการประชุม
จิตวิทยาของนักปกครอง เทคนิคการพูดใน

แตละโอกาส เทคนิคการติดตอประสานงาน
บุคคลหรือหนวยงาน การรางหนังสือและ
เขียนโครงการ และการศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ เปนตน ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรม
ตองมีเวลาเขารับการอบรมไมนอ ยกวา ๘๐%
ของแตละรายวิชา และมีผลคะแนนการทด
สอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไมนอ ยกวา ๘๐%
จึงจะไดรับ “สัมฤทธิบัตร” เมื่อเขารับการ
อบรมจบหลักสูตร
สถาบันพัฒนาผูบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สบอก.)
มี นายอรุณ บุญชม เปนประธานอำนวยการ
สถาบัน นายสมัย เจริญชาง เปนประธาน
สถาบั น และ ผศ. ดร. วิ ศ รุ ต เลาะวิ ถ ี
เปนผูอำนวยการหลักสูตร ผูสนใจสามารถ
แจงความจำนงไดทส่ี ำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โทร. 02949-4184, 02-949-4259, 02-949-4330
โทรสาร 02-989-7108 ตอ 25, 26
E-mail: islamicbkk@hotmail.com

หลักสูตรพัฒนานักบริหารองคกรศาสนาอิสลาม (นบอ.)
ติดตอ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร

โทร. 02-949-4184, 02-949-4259, 02-949-4330 โทรสาร 02-989-7108 ตอ 25, 26
E-mail: islamicbkk@hotmail.com
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ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÅÒÁ»ÃÐ¨íÒ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
»ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2561

คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ชุดปจจุบัน ไดรับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยไดปฏิบัติ
ภารกิจหนาที่ครบ 1 ป ในรอบป 2561 ไดปฏิบัติหนาที่และภาระงานนอกจากบทบาทที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของแลว ยังปฏิบัติหนาที่ตามที่สังคมคาดหวังและการชี้นําสังคมในมิติตางๆ
อีกดวย ซึ่งลวนเปนผลงานที่มีสวนในการพัฒนาประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม
คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแผนยุทธศาสตรการบริหารงาน พ.ศ.2561-2566 เพื่อเปน
แนวทางในการทํางานอันมีเปาหมายที่ตองทําใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไวในแผนงาน ในป 2561 คณะกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและแผนงานที่วางไว สรุปไดดังนี้

1

â¤Ã§¡ÒÃÁÑÊÂÔ´´Õà´‹¹
´ŒÒ¹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹

เพื่อใหมัสยิดไดตระหนักในการบริหารมัสยิดใหเปนไปตามกฎหมาย
โดยใหมีการคัดเลือกมัสยิดที่มีรายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ
ทรั พ ย สิ น ของมั ส ยิ ด /มี ค ณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า มั ส ยิ ด ครบทุ ก
ตําแหนง/มีการประชุมเดือน/ไมมกี ารรองเรียนการบริหารงาน/จัด
ทําโปรแกรมระบบฐานขอมูลมัสยิดออนไลน
มัสยิดที่ผานการพิจารณาคัดเลือก 8 มัสยิด ไดแก 1) มัสยิด
ยามีอุลมุตตะกีน เขตบางกะป 2) มัสยิดนูรุดดีน เขตหนองจอก
3) มัสยดอิดดฮาดรอลู มู ดุ ดีน เขตมีนบุรี 4) มัสยิดคอยริสซุนนะห
เขตสะพานสูง 5) มัสยิดนูรุลญันนะฮ เขตมีนบุรี 6) มัสยิดเนียะ
มะตุล ลอฮ เขตทุง ครุ 7) มัสยิดฟาลาฮ เขตหนองจอก 8) มัสยิด
นูรุลอิสลาม เขตมีนบุรี
กําหนดมอบโลเกียรติคณ
ุ เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม
2561 ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

2

â¤Ã§¡ÒÃ»°Á¹Ôà·È¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÅÒÁ
»ÃÐ¨íÒÁÑÊÂÔ´·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ãËÁ‹

เพื่อใหความรูความเขาใจในการบริหารมัสยิดตามหลักกาศาสนา
อิสลามและกฎหมายและใหมัสยิดไดพัฒนาในแนวทางเดียวกัน ได
ดําเนินการจัดปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจํามัสยิดที่ไดรับการ
คัดเลือกใหม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้ง 1 21 เม.ย.61 ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนา
อิสลามฯ จํานวน 19 มัสยิด รวม 206 คน
ครั้ง 1 21 เม.ย.61 ศูนยบริหารกิจการศาสนา
อิสลามฯ จํานวน 22 มัสยิด รวม 205 คน

»
¼Å¡ÒÃ»®Ô
º
µ
Ñ
§
Ô
Ò¹
¡Í.¡·Á.
61
6 ÊÃØ
ÇÒÃÊÒÃÁØÊÅÔÁ ¡·Á. ¹ÔÇÊ

3

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´àÅÕéÂ§ÅÐÈÕÅÍ´
à´×Í¹ÃÍÁ®Í¹ Î.È.1439

เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน ตลอดจน
สัปปุรุษประจํามัสยิด และรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหาร
มัสยิด โดยไดสมทบทุนการจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดในแตละมัสยิด
มัสยิดละ 3,000 บาท จํานวน 183 มัสยิด

4

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÅÒÁ»ÃÐ¨íÒÁÑÊÂÔ´

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหามัสยิดที่เกิดขึ้น
โดยจัดประชุมกลุมมัสยิด 10 กลุม กลุมละ 18 มัสยิด มัสยิดละ 4 คน
ไดแก อิหมาม เลขานุการ เหรัญญิกและนายทะเบียน
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5

â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Ò
¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹»ÃÐ¨íÒÁÑÊÂÔ´

เพื่อใหความรูความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนมัสยิด และแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานและรับปญหาในการทํางานของนายทะเบียน
โดยจัดเปน 3 รุน รุนละ 60 มัสยิด มัสยิดละ 2 คน ประกอบดวย
นายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียน

6

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃ¡ÒÃãªŒ
â»Ãá¡ÃÁÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÁÑÊÂÔ´ÍÍ¹äÅ¹

เพื่อนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนมีความรูความเขาใจ
การใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลมัสยิดออนไลน ในการจัดทําทะเบียน
และขอมูลอื่นๆ ของมัสยิดที่ตองการที่จะประชาสัมพันธในสาธารณชน
รับทราบ สําหรับมัสยิดที่ไมไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมดังกลาว
ใหแลวเสร็จ โดยมีมัสยิดที่เขารวมโครงการ 32 มัสยิด รวม 64 คน
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7

â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¼ÙŒºÃÔËÒÃÁÑÊÂÔ´

เพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการมัสยิดใหมีประสิทธิภาพและ
ยกระดับคุณภาพคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม จัดอบรม 2 รุน รุนละ 50 คน มัสยิดละ 1 คน
เปนการอบรมแบบพักคางแรม ณ ศูนยฝกอบรม สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
รุนที่ 1 วันที่ 13-15 ก.ค.2561
รุนที่ 2 วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ค.2561

8

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾
¼ÙŒ¹íÒàÊ¹Í¤ØµºÐËÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

เพื่อพัฒนาผูนําเสนอคุตบะฮใหมีคุณภาพและประสิทธิ์ภาพ
ตอการพัฒนาชุมชนและสรางเสริมทักษะผูนําเสนอคุตบะฮ โดย
มีคอเต็บ ผูชวยคอเต็บ และนักเรียนระดับซานะวีย เขารวม
อบรม รุนละ 40 คน จํานวน 2 รุน เปนการอบรมแบบพัก
คางแรม ณ ศูนยฝกอบรม สถาบันพัฒนาชาราชการกรุงเทพ
มหานคร
รุนที่ 1 วันที่ 28-30 ก.ย.2561
รุนที่ 2 วันที่ 23-25 พ.ย.2561
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9

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¾Ñ²¹ÒÀÒÇÐ¼ÙŒ¹íÒ
ÊµÃÕÁØÊÅÔÁã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ และความสามารถ ในการเปน
ผูนํา การพูดในที่สาธารณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพของผูนําสตรี
โดยมีผูแทนคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรี และผูสูงอายุ
ประจํามัสยิด จํานวน 59 มัสยิด เขาอบรม เมื่อวันที่ 29-30
กันยายน ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ เปนการอบรม
แบบไป-กลับ 2 วัน

10

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Ò
¼Ù¹Œ Òí àÂÒÇª¹ÁØÊÅÔÁà¢µ¤ÅÍ§ÊÒÁÇÒ

เพื่อขับเคลื่อนการจัดใหมัสยิดไดดําเนินการจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการกิจการเยาวชนประจํามัสยิดในเขตคลองสามวา โดยมี
ผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดและผูแทนเยาวชนมัสยิด
ในเขตคลองสามวา จํานวน 12 มัสยิด รวม 48 คนเขารวม
ประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ หองประชุม
มัสยิดกามาลุลอิสลาม (ทรายกองดิน)
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾
¼ÙµŒ ÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹áÅÐ·Õ»è ÃÖ¡ÉÒÎÒÅÒÅ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางประสบการณของผูตรวจ
ประเมินฮาลาลและที่ปรึกษาฮาลาลประจําสถานประกอบการ
จํานวน 130 คน วันที่ 14-15 ต.ค.2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

12

â¤Ã§¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í
¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂ¾ÔºÑµÔ

เพื่อชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยและแสดงออกถึงความ
หวงใยตอผูประสบภัย โดยใหมัสยิดขอรับบริจาคและรวบรวมเงิน
สงให กอ.กทม. เพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบภัย
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â¤Ã§¡ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¤ÃÍº¤ÃÑÇ
ÍÔËÁ‹ÒÁ ¤Íàµçº ºÔËÅÑ¹è àÊÕÂªÕÇµÔ

เพื่อชวยเหลือครอบครัวอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น
ที่เสียชีวิต เนื่องจากเปนผูที่รับใชชุมชนและสังคมดวยดีมาโดยตลอด
อิหมาม 3 คน เงินชวยเหลือ คนละ 20,000 บาท
คอเต็บ 1 คน เงินชวยเหลือ คนละ 15,000 บาท
บิหลั่น 5 คน เงินชวยเหลือ คนละ 10,000 บาท

14

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ÃÇÁ¹íÒé ã¨ËÒ·Ø¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×Íè à´ç¡¡íÒ¾ÃŒÒáÅÐÂÒ¡¨¹

เพื่อหาทุนการศึกษาใหกับเด็กกําพราและยากจน
จํานวน 79 คน ตอเนื่องจนจบการศึกษา
- ทุนซานะวีย 3,000 บาทตอเดือน รวม 12 คน
- ทุนสายสามัญ ปละ 18,000 บาทตอป รวม 26 คน
- ทุนบูรณาการ ปละ 18,000 บาทตอป รวม 20 คน
- ทุนเรียนดียากจน ปละ 18,000 บาทตอป รวม 21 คน
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â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´¾ÔÁ¾Ë¹Ñ§Ê×Í
´ØÍÒÍã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

เพื่อสงเสริมการขอพร (ดุอาอ) ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน
ใหผูสนใจไดใชอันจะเสริมสรางใหเปนผูที่ยึดเหนี่ยวในพระเจาและ
จะทําใหเปนผูที่มีจิตใจดีมีความสุขและเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
นําชีวิต โดยจัดพิมพ 3,000 เลม

16

â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁÊíÒËÃÑº
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹âÃ§àÃÕÂ¹ÊÑ§¡Ñ´
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã (¡ÒÃ¶×ÍÈÕÅÍ´)

เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและเขาใจในวิถีธรรมศาสนา
และไดฝกฝนใหมีความเปนระเบียบและวินัยในตนเอง โดยสงเสริม
ใหนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปดสอนวิชา
อิสลามศึกษา 80 แหงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1439
ระหวางวันที่ 17 พ.ค.-14 มิ.ย.2561
นักเรียนที่ถือศีลอดครบไดรับประกาศเกียรติคุณ
และเข็มเชิดชูเกียรติ มีนักเรียนที่ถือศีลอดครบ 29 วัน
จํานวน 522 คน
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â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ
ÈÒÊ¹¸ÃÃÁ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹àÊÒÃ

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการศาสนา และนํา
หลักการศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง โดยจัด
อบรมทุกวันเสารสัปดาหที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน มีผูเขาอบรม
ทั้งชายและหญิง จํานวน 594 คน

18

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´¾ÔÁ¾µÒí ÃÒ
·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃÈÒÊ¹Ò

เพื่อเผยแผบัญญัติศาสนาและเพื่อใชเปนตําราในการเรียน
การสอนวิชาศาสนาอิสลาม จําหนายในราคายอมเยา
1) คูมือการบริหารมัสยิด
2) 25 ศาสดาในศาสนาอิสลาม
3) ฮัจยมับรูร
4) มุศฏอละฮุลฮะดีษ
5) การนิกาหในอิสลาม
6) อัลบัยกูนียะฮ วิชามุศฎอละฮุลฮะดีษ
7) ฮะดีษศอเฮียะฮบุคคอรี เลม 1
8) ฮะดีษศอเฮียะฮบุคคอรี เลม 2
9) ความคาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับ
ประวัติและคําสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลฯ
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â¤Ã§¡ÒÃËÒÃÒÂä´Œ·íÒÊØ¹ÑµËÁÙ‹
(¢ÃÔºÍ¹ÒÁÑÂ) áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃ¨Ñ´¤‹ÒÂÀÒ¤Ä´ÙÃŒÍ¹

เพื่อหารายไดเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสุนัตหมู
(ขลิบอนามัย) และโครงการสงเสริมการจัดคายอบรมจริยธรรม
อิสลามภาคฤดูรอน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนยบริหาร
กิจการศาสนาอิสลามฯ

20

â¤Ã§¡ÒÃ·íÒÊØ¹ÑµËÁÙ‹
(¢ÃÔºÍ¹ÒÁÑÂ)

เพื่อทําสุนัตใหกับเยาวชนซึ่งเปนบัญญัติศาสนาและเพื่อลด
ภาระคาใชจายของผูที่ยากจนในการทําสุนัตใหกับบุตรหลาน
จํานวน 422 คน ดําเนินการจัด 7 ครั้ง
1) 25-26 มี.ค.61 ณ มัสยิดยัมอียะตุลมุสลิมีน
2) 31 มี.ค.61 ณ มัสยิดารุลมูกรอดรอบีน
3) 7 เม.ย.61 ณ มัสยิดอิดดฮาดรดอูลูมุดดีน
4) 21 เม.ย.61 ณ มัสยิดคอลิดีน
5) 22 เม.ย.61 ณ มัสยิดอัสสละพียะห
6) 5 พ.ค.61 ณ มัสยิดดารุลมุหซีนีน
7) 6 พ.ค.61 ณ มัสยิดดารุลมุตตะกีน
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â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ´¤‹ÒÂÍºÃÁ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁÍÔÊÅÒÁÀÒ¤Ä´ÙÃŒÍ¹

เพื่อสงเสริมใหมัสยิดไดจัดคายภาคฤดูรอน ใหกับเยาวชนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนและปลูกฝงใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
โดยใชศาสนานําชีวิต โดยมีเงินสนับสนุนใหกับมัสยิดที่จัดคาย
อบรมภาคฤดูรอน
1) คายไป-กลับ 3,000 บาท จํานวน 50 มัสยิด
2) คายพักคางแรม 5,000 บาท จํานวน 38 มัสยิด

22

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇµÔ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

เพื่อใหความรูและประสบการณใหมในการดําเนินชีวิตแก
นักเรียนทุน และเพื่อใหนักเรียนทุนไดมีความรูจักและแลกเปลี่ยน
ประสบการณชีวิตซึ่งกันและกัน มีนักเรียนทุนจากกองทุนซะกาต
และสวัสดิการสังคม ของ กอ.กทม.จํานวน 80 คน เมื่อ
วันที่ 21-22 ก.ค.2561 ณ ศูนยฝกอบรม สถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
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â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàÂÒÇª¹
ÁØÊÅÔÁ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

เพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกิจการ
เยาวชนประจํามัสยิดและเพื่อกระตุนใหมัสยิดไดใหสําคัญกับ
เยาวชนในการมีสวนรวมพัฒนามัสยิด โดยมีผูแทนคณะกรรมการ
อิสลามประจํามัสยิดและผูแทนเยาวชนเขารวม โดยจัด 2 ครั้ง ดังนี้
1. 6 พ.ค.2561 ณ มัสยิดกามาลุลอิสลาม
2. 12 พ.ค.2561 ณ โรงเรียนอันวารุลอิสลาม คลองตัน

24

â¤Ã§¡ÒÃá¹Ðá¹Ç¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÊÙ‹àÊŒ¹·Ò§ªŒÒ§à¼×Í¡

เพื่อแนะแนวและชี้แนะแนวทางการศึกษาใหกับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดศึกษาตอในสาขาการแพทย
เภสัชศาสตร และการบิน มีผูเขารวมทั้ง 3 รุน จํานวน 245 คน
1) 3 ก.พ. 2561 ณ โรงเรียนอันวารุลอิสลาม
2) 10 ก.พ. 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ
3) 17 ก.พ. 2561 ณ มัสยิดบางออ
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â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒàÍ¡ÊÒÃá¹Ð¹íÒ
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Í.¡·Á.

เพื่อใชเปนสื่อในการเผยแพรภารกิจหนาที่ของสํานักงาน
กอ.กทม. โดยจัดทําเปนภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ แจกจาย
ใหกับตางชาติที่มาพบปะเยี่ยมเยียนและในการไปเยี่ยมคารวะ
ทูตานุทูตประเทศมุสิลม

26

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃºØ¤ÅÒ¡Ã
¼ÙµŒ ÃÇ¨ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±ÎÒÅÒÅ
áÅÐ·Õ»è ÃÖ¡ÉÒÎÒÅÒÅ

เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การรับรองฮาลาล มาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย และใหรู
บทบาทหนาที่ของแตละบุคลลแตละตําแหนงในการปฎิบัติงาน
วันที่ 7-8 ก.พ.2561 ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ
มีผูเขารวมจํานวน 141 คน
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â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÎÒÅÒÅáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±
ÎÒÅÒÅã¹¾×é¹·Õè¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจในกระบวนการ
ชั้นตอนการขอรับรองฮาลาล กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กับกิจการฮาลาลของประเทศไทย วันที่ 17 ก.ค. 2561 ณ สถาบันอาหาร
เขตบางพลัด มีผูประกอบการเขารวมจํานวน 315 คน

28

â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÎÒÅÒÅ¤ÃºÇ§¨Ã

เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องฮาลาล/ฮารอมตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม และหลักเกณฑ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
การเตรียมการขอรับรองฮาลาล แกผูประกอบการรานอาหาร
มุสลิม 50 ราน รวม 100 คน วันที่ 3-4 เมษายน 2561
ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ
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â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
¤Ø³ÀÒ¾·Õè»ÃÖ¡ÉÒÎÒÅÒÅ

เพื่อใหความรูความเขาใจเทคนิคการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน GMP และหนาที่ของที่ปรึกษาฮาลาล และเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพระบบการรับรองฮาลาลใหมีประสิทธิภาพ ผูเขาอบรม
ซึ่งเปนที่ปรึกษาฮาลาลประจําสถานประกอบการจํานวน 140 คน
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนา
อิสลามแหงชาติฯ

30

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃ
ÁØÊÅÔÁ ¡·Á.

เปนชองทางสื่อสารในการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร
และกิจกรรมของสํานักงาน และเพื่อประกาศเชิญชวนใหสาธารณชน
เขาใจในเรื่องศาสนาอิสลาม และตอบโตชี้แจงเรื่องที่ทําใหเกิด
ความเขาใจผิดในบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยจัดพิมพ 2 เดือนตอฉบับ
พิมพครั้งละ 3,000 ฉบับ แจกจายใหกับองคกรศาสนา
สวนราชการที่เกี่ยวของสถานศึกษา และผูสนใจทั่วไป
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â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÒÂ¡ÒÃÇÔ·ÂØ
“àÊÕÂ§ÁØÊÅÔÁ ¡·Á.”

เปนชองทางสื่อสาร ในการแจงขอมูลขาวสารเรื่องราวและ
กิจกรรมของสํานักงาน และเพื่อประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนเขาใจ
ในเรื่องศาสนาอิสลาม และตอบโตชี้แจงเรื่องที่ทําใหเกิดความเขาใจผิด
ในบัญญัติศาสนาอิสลาม ทางสถานวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค
ภาคเอ.เอ็ม ความถี่ 999 กิโลเฮิรต ทุกวันอาทิตย
เวลา 20.30-23.00 น.
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â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù¹Œ Òí Í§¤¡ÃÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁà¾×Íè ªÕáé ¨§
¡®ËÁÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹áÅÐÃÐºººÃÔ¨Ò¤
ÍÔàÅç¤·ÃÍ¹Ô¤ (e-donation)
ÊíÒËÃÑºË¹‹ÇÂÃÑººÃÔ¨Ò¤Í§¤¡ÃÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁ

เพื่อชี้แจงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและ
ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารองคกรศาสนาอิสลามในประเทศไทย
โดย คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร และชี้แจง
ระบบริจาคอิเล็คทรอนิกสสําหรับหนวยรับบริจาคองคกรศาสนา
อิสลาม โดย กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติฯ มีมัสยิดเขารวม
จํานวน 183 มัสยิด
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â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹¾ÃÐºÒÃÁÕ»¡à¡ÅŒÒÏ
à¹×Íè §ã¹âÍ¡ÒÊÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ
28 ¡Ã¡®Ò¤Á

พี่นองมุสลิมไดรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย และไดรวมกันถวายพระพรชัยมงคล
แดสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
แหงชาติฯ มีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ขาราชการมุสลิม
และพี่นองประชาชนทั่วไปเขารวมจํานวน 2,257 คน และ
มีการมอบเกียรติบัตรแกพอผูบําเพ็ญประโยชนและแมผูมี
คุณธรรม รวม 133 คน
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â¤Ã§¡ÒÃ´Ù´Ç§¨Ñ¹·Ã
à¾×Íè ¡íÒË¹´ÇÑ¹·Õè 1 à´×Í¹ÍÒËÃÑº

เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักการศาสนา และเพื่อเปน
ขอมูลใหจุฬาราชมนตรี ไดประกาศกําหนดวันที่ 1 ของเดือนอาหรับ
โดยไดมีการเดินทางไปดูดวงจันทร ณ จังหวัดชลบุรี เปนประจํา
ทุกเดือนตามประกาศจุฬาราชมนตรี
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â¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂÍºÃÁ¤Ø³¸ÃÃÁ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁÍÔÊÅÒÁ ÊíÒËÃÑº
¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักธรรม
คําสอนของศาสนาใหเปนผูใฝเรียนใฝรู มีคุณธรรมจริยธรรม
ไดดําเนินการ 3 ครั้ง
1. 8-10 ม.ค.2561 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาสุวินทวงศ และโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) 4 จํานวน 109 คน
2. 14-16 มี.ค.2561 นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา 2 จํานวน 42 คน
3. 9 ส.ค.2561 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชางอุตสาหกรรมกรุงเทพ จํานวน 19 คน
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â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹âÃ¤µÔ´µ‹Í
á¡‹ªÒÇä·ÂÁØÊÅÔÁ·Õèà´Ô¹·Ò§ä»»ÃÐ¡Íº
¾Ô¸ÕÎÑ¨Â ³ »ÃÐà·È«ÒÍØ´ÔÍÒÃàºÕÂ
»ÃÐ¨íÒ»‚ 2561

ผูประสงคจะไปประกอบพิธีฮัจยมีความรูความเขาใจ
ในขั้นตอนการประกอบพีธีฮัจย การดูแลสุขภาพกอนเดินทาง
ขณะประกอบพิธีฮัจย และหลังการเดินทาง โดยมีการตรวจสุขภาพ
และฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญและโรคไขกาลหลังแอน
วัน 5 มีนาคม 2561 ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
แหงชาติฯ มีผูประสงคจะไปประกอบพิธีฮัจยเขารวม
จํานวน 1,500 คน
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â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ÇÑ¹ªØÁ¹ØÁÁØÊÅÔÁ ¡·Á.
áÅÐ·´ÊÍº¡ÍÃÕ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
»‚ 2561

เพื่อคัดเลือกกอรีของกรุงเทพมหานคร เปนผูแทนเขารวม
ทดสอบในงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย ประจําป ฮ.ศ. 1440
และรําลึกถึงชีวประวัติและพระจริยวัตรนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ และ
พบปะสังสรรคกับคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดและพี่นอง
มุสิลิมในกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
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â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹¹ŒÍÁÃíÒÅÖ¡¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨
¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁ¾Ô ÅÍ´ØÅÂà´ª
ºÃÁ¹Ò¶º¾ÔµÃ à¹×Íè §ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹ÊÇÃÃ¤µ

เพื่อใหพี่นองมุสลิมไดถวายความรําลึกสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต และมีความรัก
เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตรยิ์ที่เปนเสาหลักของประเทศในการ
ทํานุบํารุงศาสนานําพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองวัฒนาถาวร
และอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย โดย
วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจํารุนที่ 1/61
“เปนเบา เปน แมพิมพ” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561
ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติ
มีผูเขารวมจํานวน 2,405 คน

39

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÇçºä«µáÅÐâ»Ãá¡ÃÁ
ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÁÑÊÂÔ´ÍÍ¹äÅ¹

เปนชองทางสื่อสาร ในการแจงขอมูลขาวสารเรื่องราวและ
กิจกรรมของสํานักงาน และเพื่อประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนเขาใจ
ในเรื่องศาสนาอิสลาม และชี้แจงเรื่องที่ทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดในบัญญัติศาสนาอิสลาม และเปนแหลงคนหาขอมูลของ
มัสยิด 184 แหงในกรุงเทพมหานคร และอํานวยความสะดวก
ในการจัดทําทะเบียนมัสยิดออนไลน และอํานวยความสะดวก
การออกหนังสือรับรองมุสลิมผูประสงคจะไปทํา
ฮัจย-อุมเราะฮออนไลน
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â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÅÒÁ»ÃÐ¨íÒ¡ÃØ§à·¾
ÁËÒ¹¤ÃáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

เพื่อชี้แจงนโยบาย แผนงาน การบริหารงาน และกําหนด
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการทํางานของคณะกรรมการ
อิสลามประจํากรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผล วันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ รมเย็นกรีนแลนด
จังหวัดสระบุรี
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¢Í¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè 089-493-2677
086-780-6041
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