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 มนษุยทุกคน ณ โลกดุนยานี ้ยอม
มีความปรารถนาความเจริญกาวหนาของ
ชีวิต รวมทั้งการไดรับความสําเร็จในชีวิต
ความมชีือ่เสียง การเปนท่ียอมรบั มเีกียรตยิศ 
และความรํ่ารวย ก็เปนท่ียอมรับจาก
ทุกคน ดังนั้น ในแตละวัน มนุษยจึงตอง
ดิน้รนขวนขวาย เพือ่ใหไดมาซ่ึงส่ิงท่ีตนเอง
ตองการ จนบางครั้งอาจออกนอกกรอบ
จากหลักการศาสนาอยางนาเศราใจ 
 เมื่อเปนเชนนี้ มนุษยทุกคนท่ีมี
ความปรารถนาใหชีวิตและประสบความ
สําเร็จในสังคม จึงตองทําทุกวิถีทาง เพื่อ
ใหเขาถึงจดุหมายปลายทางนัน้ การกระทํา
ทุกวถีิทางดงักลาว จงึเปนส่ิงท่ีเราท้ังหลาย
ตองนํากลับมาทบทวนวา ส่ิงท่ีกระทําไป
นัน้ เปนสิง่ท่ีถูกตองตามหลกัธรรมคําสอน
ของศาสนาหรือไม ดังจะเห็นไดจากขาว 
ตามส่ือตางๆ ท้ังทางโทรทัศน วิทย ุหนงัสือ
พิมพ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ แมกระท้ังส่ือทาง
โลกออนไลน อินเตอรเน็ต ไลน เฟสบุค 
ฯลฯ เปนตน

 (Muslim and Development)
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 ปญหาสําคัญอยูทีว่า เราจะสามารถ
พฒันาคุณภาพชีวติสูความสําเรจ็ไดอยางไร 
และส่ิงท่ีจะตอบคําถามนี้ คงหนีไมพนวา 
เราตองรูจกัตนเองกอน เพราะตวัเราเทานัน้
ท่ีสามารถสรางความสําเร็จใหกับตนเอง
ไดดท่ีีสุด ถาเราไมสรางโอกาสใหแกตนเอง
ไมลงมือกระทําส่ิงท่ีเราปรารถนาเอง 
ความสําเร็จตางๆ จะมาหาเราไดอยางไร 
 การพัฒนา ตามพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง 
การทําความเจริญการเปล่ียนแปลงในทาง
เจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางดี 
 การพัฒนาตน (Self Development) 
ในท่ีนี้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงตัวเอง
ใหเหมาะสมเพื่อสนองความตองการและ
เปาหมายของตนเอง หรอืเพือ่ใหสอดคลอง
กับส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง การพัฒนาตนเอง
เปนเรือ่งท่ีมคุีณคาและความจาํเปนอยางยิง่ 
กลาวโดยสรุป การพัฒนาตน หมายถึง 
การพัฒนาคุณสมบัติท่ีมีอยูภายในตัวตน
ของบุคคลใหเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี 

เจรญิข้ึน การทําความเจรญินัน้ ตองถูกตอง
ตามหลักธรรมที่ตนเองศรัทธาโดยเนน
ทางดานการพฒันาจติใจ เพือ่ใหเกิดความ
ปกติสุขในการดํารงชีวิต 
 ชีวิตท่ีมีคุณภาพ ยอมเปนชีวิตท่ี
ประสบความสมหวงั การรูจกัยับย้ังความ
ตองการทางรางกาย  และความตองการ
ทางอารมณของตนเองใหอยูในขอบเขต
ท่ีพอด ีสามารถใชความรู สตปิญญาความ
รูสึกนกึคิดของตน ไมกอใหเกิดความเดอืด
รอนเบียดเบียนหรือใหโทษแกบุคคลอ่ืน 
ขณะเดยีวกัน บุคคลนัน้จะตองมีการศึกษา
ท่ีดีพอ มีความขยันอดทนประกอบอาชีพ
ท่ีฮาลาลหรือสุจริต มีศาสนธรรมเปนส่ิง
ยดึเหนีย่วทางใจ มรีะเบียบมวีนิยั มกีฎเกณฑ
ทางสังคม ใฝแสวงหาความรู เพิ่มเติม
อยูเสมอ รูจักใชความคิดและสติปญญา
แกไขปญหาสุขภาพและการดาํรงชีวติของ
ตนเอง ซ่ึงถือวา เปนปจจัยของการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอีกระดับหนึ่ง
 ปจจุบัน เรายอมรับวา การพฒันา
ตนเองท่ีสอดคลองกับคําสอนอิสลามนั้น
ประมวลได ดังนี้
           1. การอานหนังสือ คนท่ีตองการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตองเปนคนท่ี
ชอบการอาน รักการอาน การสรางนิสัย
รักการอาน เร่ิมจากหนังสือในแนวท่ีเรา
ชอบหรือรักกอน แลวจึงขยายไปในแนว
ตาง ๆ โดยกําหนดเปาหมายวา เปนการ
อานเพื่อศึกษาเรียนรูในระบบการศึกษา 
อานเพื่ออาชีพ เราควรหาหนังสือท่ีเก่ียว
ของกับอาชีพของเรา อานใหมากท่ีสุด

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิศรุต  เลาะวิถี
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 แนวทางการพฒันาศักยภาพของ
คน โดยการกําจดัจดุออน และเสรมิจดุแขง็
นั้น มีขั้นตอนดังนี้
           1. สํารวจคนหาจุดออนและ
จดุเดน ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาตนเอง
คือ การคนหาตัวเองใหพบวาตัวเองมี
จุดออนและจุดเดนตรงไหนบาง สําหรับ
วิธีการในการวิเคราะหสามารถทําได
หลายวิธี
           2. จดัลําดบัความสาํคัญ เมือ่ทราบ
จดุออนและจดุเดนของตัวเองแลว ใหลอง
นํามาจัดลําดับดูวาเรื่องไหนเปนเรื่องท่ี
สําคัญและตองกําจัดหรือพัฒนาอยางเรง
ดวน โดยพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้
 2.1 ลงมือกําจัดจุดอ อนและ
พัฒนาจุดเดน โดยการปฏิบัติใหไดจริง 
แนะนําใหทําทีละอยาง เชน ชวงแรกอาจ
จะพัฒนาในเรื่องทัศนคติกอน เมื่อทําได
สําเร็จแลว คอยๆ พัฒนาในเรื่องอ่ืนๆ 
ตอไป จุดหักเหท่ีสําคัญในการลงมอืปฏิบติั 
เพื่อพัฒนาตัวเองอยูที่ "อยาลมเลิกความ
ตัง้ใจ" บางคนทอ บางคนขาดความอดทน
อดกล้ัน พายแพภัยตัวเอง แนนอน การ
ทําอะไรก็ตาม ยอมมีแรงบันดาลใจหรือ
จูงใจเขามาเสริมตลอดเวลา บางคนได
แรงใจจากลูก บางคนไดแรงใจจากเพือ่น
สนทิ และท่ีสําคัญคือ จากเปาหมายในชีวติ
นั่นเอง
 2.2. ประเมินผลและแกไขปรับ
ปรุง เมื่อเราไดกําจัดจุดออนหรือเสริมจุด 
 

อยางนอยเดอืนละ 3-5 เลม ตอเดือน และ
ควรหาวารสารนิตยสารเก่ียวกับอาชีพท่ี
เราทํา อานเพื่อหาความกาวหนา ความ
เคลื่อนไหวท่ีเกิดขึ้นในแวดวงอาชีพ และ
อานเพื่อการแกปญหาหรือเพื่อบรรลุเปา
หมายในการงานหรืออุดมการณ
           2. การเขารวมประชุมสัมมนา 
การอบรม ถือวาเปนทางลัดในการเรียนรู
เทคนิคตาง ๆ (จากวิทยากรหรือนักวิชา
การ) ทําใหเราสามารถนําเทคนิคตาง ๆ
เหลานั้น มาปรับหรือประยุกตใชได ท้ังท่ี
เก่ียวกับท้ังสวนบุคคลหรือองคกรอีกดวย
           3. การฟงเทปหรือ CD วิชาการ
ในรถ หรือเมื่อมีเวลาวาง
           4. หาทางเขาสังคมหรอืการสราง
เครอืขายในอาชีพ หรอืในงานอดเิรกท่ีเรา
สนใจ เชน สมาคม สโมสร ชมรม เพื่อหา
เพื่อนหรือเครือขายในการชวยเหลือและ
แบงปนความรูและประสบการณซ่ึงกัน
และกัน
           5. การศึกษาแบบอยาง การดู
ตนแบบ จะทําใหเราเกิดการลอกเลียนแบบ 
พึงรําลึกเสมอวา บุคคลท่ีประสบความ
สําเร็จอยางรวดเร็ว มกัมีตนแบบท่ีดเีสมอ
           6. หาเวลาวางใหกับตนเอง เพ่ือ
ใชเวลาในการคิดตรึกตรอง ทบทวนเรื่อง
ตาง ๆ เพื่อประมวลผลสูการปรับพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้น
           7. ฝกจดบันทึกสวนตัวเก่ียวกับ
ความสําเร็จความคิดใหม ๆ การใชชีวิต
ประจําวัน การจดบันทึก สิ่งเหลานี้จะทํา
ใหเราไมลืม หรือสามารถนําเอาความคิด
เหลานัน้มาใช เพือ่สรางเปนธรุกิจหรอืการ
ทํางานไดเปนอยางดี
           8. ตองฝกปฏิบัติหรือพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา จะทําใหตนเองเกิดการ
พัฒนาอยางแทจริง คนเรามักไมชอบการ
เปลี่ยนแปลง แตคนเราจะเจริญกาวหนา
หรือพัฒนาได ก็เพราะการเปล่ียนแปลง
อยางปฎิเสธไมได
 9. การเดินทาง ในท่ีนี้หมายถึง 
ทัศนศึกษา ทัศนาจร การศึกษาดูงาน 
จากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง จะ
เปนภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม 
ลวนถือเปนการพัฒนาตนเองท้ังสิ้น    

  

แข็งใหกับชีวิตแลว ส่ิงสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่จะตองทําคือ การประเมินผลดูวา 
ไดตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม เพราะสิ่ง
ท่ีเราสามารถวัดได ประเมินผลได เรา
สามารถจดัการกับมันได และการประเมนิ
ผลจะชวยใหเราสามารถตั้งเปาหมายที่
ทาทายเพิ่มข้ึน ประเด็นสําคัญไมไดอยูท่ี
เราหาจุดออนและจุดเดนของตัวเองพบ
หรือไม ประเด็นสําคัญ เรายอมรับมัน
หรือไม และพึงพินิจขอความท่ีวา "ปจจัย
สู ความสําเร็จท่ีย่ิงใหญ เริ่มต นท่ีการ
ชนะใจตนเอง" เสมอ
 ดังนั้น จึงกลาวสรุปไดวา สังคม
โลกจะพฒันาสูทิศทางใดก็ตาม หรอืสงัคม
ไทยจะปรับเปล่ียนอยางไรก็ตาม มุสลิม
ตองตื่นตัวเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตั้งแตบัดนี้  โดยเริ่มท่ีตนเอง สมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนบาน คนในหนวยงาน
หรือองคกรเดียวกัน ดวยการซึมซับจิต
วิญญาณใหเปนผูตระหนักรู ใฝเรียนรูเพื่อ
การพัฒนาอยางรอบดาน ท้ังวิชาการ 
วิชางานและวิชาคน หากตนเองสามารถ
บูรณาการ “ศาสตรชีวิต” ไดอยางลงตัว 
และจติวญิญาณเปยมลนดวย “คุณธรรม” 
ท่ีศรัทธาแลวไซร เราจะเปน “ทรัพยากร
มนุษย” ท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน
ดวยความภาคภูมิใจยิ่ง
 “แทจรงิ อัลลอฮจะมทิรงเปล่ียน
แปลงสภาพของกลุมชนใด จนกวาพวก
เขาจะเปล่ียนแปลงสภาพของพวกเขาเอง” 
(อัลกุรอาน 13 : 11)



 ตามที ่ทราบกันโดยทั ่วไปวา 
ผูบริหารองคกรศาสนาอิสลาม 3 ระดับ ถือ
เปนบุคลากรสำคัญในการพัฒนาสังคมมุสลิม
โดยภาพรวม ไดแก กรรมการอิสลามประจำ
มัสยิด  กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 
และ/หรือกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารองคกร
ใหประสบความสำเร็จ กลาวคือ ตองใฝพัฒนา 
เรียนรู เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง และ
สามารถเขาใจสัปปุรุษหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ
อีกดวย นอกจากนี้ ยังตองพัฒนาตนเองให
รู ศิลปะการเปนผูนำ หลักการบริหารงาน 
การสรางแรงจูงใจ ตลอดจนการตัดสินใจและ
แกปญหาในการปฏิบัติหนาที่ทุกรูปแบบ  
ผูเขารับการอบรมตองมีเวลาเขารับการอบรม
ไมนอยกวา ๘๐% ของแตละรายวิชา และ
มีผลคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไมนอยกวา ๘๐% จึงจะไดรับ “สัมฤทธิบัตร” 
เม่ือเขารับการอบรมจบหลักสูตร
 การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารองคกรศาสนาอิสลาม (นบอ.) ดำเนิน
การจัดโดย สถาบันพัฒนาการบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร (สบอก.) มีวัตถุประสงค เพ่ือ
พัฒนานักบริหารองคกรศาสนาอิสลามปจจุบัน
สูอนาคต บูรณาการความรูและนำมาประยุกต
ใชก ับการปฏิบัต ิหนาที ่ได อยางบังเกิด
ประสิทธิผล เสริมสรางการมีวิสัยทัศน และ
มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ
เพื่อขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมาย ตลอดจน
การเพ่ิมขีดความสามารถเชิงการบริหาร โดย
การพัฒนาศักยภาพความเปนนักบริหาร 

ระดับสูง และเตรียมพรอมการขยายตัวของ
กิจการศาสนาอิสลามใหทันตอความกาวหนา
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 คร้ัง 
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 การทำนิติกรรม
ของมัสยิด กฎหมายที่จำเปนตองรู ศาสตร
และศิลปการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
การพัฒนาความเปนผูนำ เทคนิคการประชุม 
จิตวิทยาของนักปกครอง เทคนิคการพูดใน

แตละโอกาส เทคนิคการติดตอประสานงาน
บุคคลหรือหนวยงาน การรางหนังสือและ
เขียนโครงการ และการศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ เปนตน ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรม
ตองมีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวา ๘๐% 
ของแตละรายวิชา และมีผลคะแนนการทด
สอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมนอยกวา ๘๐% 
จึงจะไดรับ “สัมฤทธิบัตร” เมื่อเขารับการ
อบรมจบหลักสูตร
            สถาบันพัฒนาผูบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (สบอก.)    
มี นายอรุณ บุญชม เปนประธานอำนวยการ
สถาบัน  นายสมัย เจริญชาง เปนประธาน
สถาบัน และ ผศ. ดร. วิศรุต  เลาะวิถี 
เปนผูอำนวยการหลักสูตร ผูสนใจสามารถ
แจงความจำนงไดท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำกรุงเทพมหานคร  โทร. 02-
949-4184, 02-949-4259, 02-949-4330 
โทรสาร 02-989-7108 ตอ 25, 26 
E-mail: islamicbkk@hotmail.com

คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารองคกรศาสนาอิสลาม (นบอ.)

¢Ñºà¤Å×èÍ¹ ¡Í.¡·Á.
ÇÒÃÊÒÃÁØÊÅÔÁ ¡·Á. ¹ÔÇÊ�4

หลักสูตรพัฒนานักบริหารองคกรศาสนาอิสลาม (นบอ.)สมัคร
อบรม

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครติดตอ
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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 คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ชุดปจจุบัน ไดรับการคัดเลือกเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 โดยไดปฏิบัติ
ภารกิจหนาท่ีครบ 1 ป ในรอบป 2561 ไดปฏิบัติหนาท่ีและภาระงานนอกจากบทบาทท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของแลว ยังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีสังคมคาดหวังและการช้ีนําสังคมในมิติตางๆ 
อีกดวย ซึ่งลวนเปนผลงานท่ีมีสวนในการพัฒนาประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม
 คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแผนยุทธศาสตรการบริหารงาน พ.ศ.2561-2566 เพื่อเปน
แนวทางในการทํางานอันมีเปาหมายท่ีตองทําใหบรรลุผลสําเร็จตามท่ีไดกําหนดไวในแผนงาน ในป 2561 คณะกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายและแผนงานท่ีวางไว สรุปไดดังนี้

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÅÒÁ»ÃÐ¨íÒ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

»ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2561

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

 เพื่อใหมัสยิดไดตระหนักในการบริหารมัสยิดใหเปนไปตามกฎหมาย 
โดยใหมีการคัดเลือกมัสยิดท่ีมีรายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ
ทรัพยสินของมัสยิด /มีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดครบทุก
ตาํแหนง/มกีารประชุมเดอืน/ไมมกีารรองเรยีนการบรหิารงาน/จดั
ทําโปรแกรมระบบฐานขอมูลมัสยิดออนไลน 
 มัสยิดท่ีผานการพิจารณาคัดเลือก 8 มัสยิด ไดแก 1) มัสยิด
ยามีอุลมุตตะกีน เขตบางกะป 2) มัสยิดนูรุดดีน เขตหนองจอก 
3) มสัยดอิดดฮาดรอูลูมดุดนี เขตมนีบุร ี4) มสัยดิคอยรสิซนุนะห
เขตสะพานสูง 5) มัสยิดนูรุลญันนะฮ เขตมีนบุรี  6) มัสยิดเนียะ
มะตุลลอฮ เขตทุงคร ุ7) มสัยดิฟาลาฮ เขตหนองจอก 8) มสัยดิ
นูรุลอิสลาม เขตมีนบุรี
 กําหนดมอบโลเกียรตคุิณ เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2561 ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

1

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

 เพื่อใหความรูความเขาใจในการบริหารมัสยิดตามหลักกาศาสนา
อิสลามและกฎหมายและใหมัสยิดไดพัฒนาในแนวทางเดียวกัน  ได
ดําเนินการจัดปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจํามัสยิดท่ีไดรับการ
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

2

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ»®ÔºÑµÔ§Ò¹ ¡Í.¡·Á. 61
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   â¤Ã§¡ÒÃ Ñ̈´àÅÕéÂ§ÅÐÈÕÅÍ´
à ×́Í¹ÃÍÁ®Í¹ Î.È.1439

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

3

â¤Ã§¡ÒÃ Ñ̈´»ÃÐªØÁ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÅÒÁ»ÃÐ̈ íÒÁÑÊÂỐ

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

4
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  â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Ò
¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹»ÃÐ í̈ÒÁÑÊÂÔ´

 เพื่อใหความรูความเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบ กฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียนมัสยิด และแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานและรับปญหาในการทํางานของนายทะเบียน 
โดยจัดเปน 3 รุน รุนละ 60 มัสยิด มัสยิดละ 2 คน ประกอบดวย
นายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียน

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¡ÒÃãªŒ
â»Ãá¡ÃÁÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÁÑÊÂỐ ÍÍ¹äÅ¹�

 เพื่อนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนมีความรูความเขาใจ
การใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลมัสยิดออนไลน ในการจัดทําทะเบียน
และขอมูลอื่นๆ ของมัสยิดท่ีตองการท่ีจะประชาสัมพันธในสาธารณชน
รับทราบ สําหรับมัสยิดท่ีไมไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมดังกลาว
ใหแลวเสร็จ โดยมีมัสยิดท่ีเขารวมโครงการ 32 มัสยิด รวม 64 คน

5

6
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  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
 รุนท่ี 1 วันท่ี 13-15 ก.ค.2561
 รุนท่ี 2 วันท่ี 31 ส.ค.-2 ก.ค.2561

7

      â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾

¼ÙŒ¹íÒàÊ¹Í¤ØµºÐË�ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾

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

8
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   â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¾Ñ²¹ÒÀÒÇÐ¼ÙŒ¹íÒ
ÊµÃÕÁØÊÅÔÁã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

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

â¤Ã§¡ÒÃ Ñ́̈ »ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹Ò
¼ÙŒ¹íÒàÂÒÇª¹ÁØÊÅÔÁà¢µ¤ÅÍ§ÊÒÁÇÒ

 เพื่อขับเคลื่อนการจัดใหมัสยิดไดดําเนินการจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการกิจการเยาวชนประจํามัสยิดในเขตคลองสามวา โดยมี
ผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดและผูแทนเยาวชนมัสยิด
ในเขตคลองสามวา จํานวน 12 มัสยิด รวม 48 คนเขารวม
ประชุมสัมมนา เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2561   ณ หองประชุม
มัสยิดกามาลุลอิสลาม (ทรายกองดิน)

9

10
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  â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾
¼ÙŒµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹áÅÐ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÎÒÅÒÅ

 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางประสบการณของผูตรวจ
ประเมินฮาลาลและท่ีปรึกษาฮาลาลประจําสถานประกอบการ 
จํานวน 130 คน วันท่ี 14-15 ต.ค.2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

11

     â¤Ã§¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í
¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂ¾ÔºÑµÔ

 เพื่อชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยและแสดงออกถึงความ
หวงใยตอผูประสบภัย โดยใหมัสยิดขอรับบริจาคและรวบรวมเงิน
สงให กอ.กทม. เพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบภัย 
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  â¤Ã§¡ÒÃÊÇÑÊ Ố¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¤ÃÍº¤ÃÑÇ
ÍÔËÁ‹ÒÁ ¤Íàµçº ºÔËÅÑè¹ àÊÕÂªÕÇÔµ

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

 â¤Ã§¡ÒÃ Ñ́̈ §Ò¹ÃÇÁ¹íéÒã¨ËÒ·Ø¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍà ḉ¡¡íÒ¾ÃŒÒáÅÐÂÒ¡¨¹

 เพื่อหาทุนการศึกษาใหกับเด็กกําพราและยากจน 
จํานวน 79 คน ตอเน่ืองจนจบการศึกษา 
 - 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 Ñ̈´¾ÔÁ¾�Ë¹Ñ§Ê×Í
ǾÍÒÍ�ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹

 เพื่อสงเสริมการขอพร (ดุอาอ) ท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน
ใหผูสนใจไดใชอันจะเสริมสรางใหเปนผูท่ียึดเหน่ียวในพระเจาและ
จะทําใหเปนผูท่ีมีจิตใจดีมีความสุขและเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
นําชีวิต โดยจัดพิมพ 3,000 เลม

15

 â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁÊíÒËÃÑº
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹âÃ§àÃÕÂ¹ÊÑ§¡Ñ́

¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã (¡ÒÃ¶×ÍÈÕÅÍ´)
 เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและเขาใจในวิถีธรรมศาสนา
และไดฝกฝนใหมีความเปนระเบียบและวินัยในตนเอง โดยสงเสริม
ใหนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเปดสอนวิชา
อิสลามศึกษา 80 แหงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1439 
ระหวางวันท่ี 17 พ.ค.-14 มิ.ย.2561 
 นักเรียนท่ีถือศีลอดครบไดรับประกาศเกียรติคุณ
และเข็มเชิดชูเกียรติ มีนักเรียนท่ีถือศีลอดครบ 29 วัน 
จํานวน 522 คน
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â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ
ÈÒÊ¹¸ÃÃÁ»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹àÊÒÃ�

 เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการศาสนา และนํา
หลักการศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง โดยจัด
อบรมทุกวันเสารสัปดาหท่ี 2 และ 4 ของทุกเดือน มีผูเขาอบรม
ท้ังชายและหญิง จํานวน 594 คน 

â¤Ã§¡ÒÃ Ñ́̈ ¾ÔÁ¾�µíÒÃÒ
·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 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนยบริหาร
กิจการศาสนาอิสลามฯ 

19

  â¤Ã§¡ÒÃ·íÒÊØ¹ÑµËÁÙ‹ 
(¢ÃÔºÍ¹ÒÁÑÂ)

 เพื่อทําสุนัตใหกับเยาวชนซึ่งเปนบัญญัติศาสนาและเพื่อลด
ภาระคาใชจายของผูท่ียากจนในการทําสุนัตใหกับบุตรหลาน 
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 โดยมีเงินสนับสนุนใหกับมัสยิดท่ีจัดคาย
อบรมภาคฤดูรอน 
   1) คายไป-กลับ 3,000 บาท จํานวน 50 มัสยิด
   2) คายพักคางแรม 5,000 บาท จํานวน 38 มัสยิด

  â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

 เพื่อใหความรูและประสบการณใหมในการดําเนินชีวิตแก
นักเรียนทุน และเพื่อใหนักเรียนทุนไดมีความรูจักและแลกเปลี่ยน
ประสบการณชีวิตซึ่งกันและกัน มีนักเรียนทุนจากกองทุนซะกาต
และสวัสดิการสังคม ของ กอ.กทม.จํานวน 80 คน เม่ือ
วันท่ี 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 ดังน้ี
   1.  6 พ.ค.2561 ณ มัสยิดกามาลุลอิสลาม
 2.  12 พ.ค.2561 ณ โรงเรียนอันวารุลอิสลาม คลองตัน

23

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

 เพื่อแนะแนวและช้ีแนะแนวทางการศึกษาใหกับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดศึกษาตอในสาขาการแพทย 
เภสัชศาสตร และการบิน มีผูเขารวมท้ัง  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 Ñ́̈ ·íÒàÍ¡ÊÒÃá¹Ð¹íÒ
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ¡Í.¡·Á.

 เพื่อใชเปนสื่อในการเผยแพรภารกิจหนาท่ีของสํานักงาน 
กอ.กทม. โดยจัดทําเปนภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ แจกจาย
ใหกับตางชาติท่ีมาพบปะเย่ียมเยียนและในการไปเย่ียมคารวะ
ทูตานุทูตประเทศมุสิลม

  â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡Ã
 ¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±�ÎÒÅÒÅ
áÅÐ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÎÒÅÒÅ

 เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การรับรองฮาลาล มาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย และใหรู
บทบาทหนาท่ีของแตละบุคลลแตละตําแหนงในการปฎิบัติงาน 
วันท่ี 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 
ช้ันตอนการขอรับรองฮาลาล กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กบักิจการฮาลาลของประเทศไทย วันท่ี 17 ก.ค. 2561 ณ สถาบนัอาหาร 
เขตบางพลัด มีผูประกอบการเขารวมจํานวน 315 คน 

27

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

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

 เพื่อใหความรูความเขาใจเทคนิคการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน GMP และหนาท่ีของท่ีปรึกษาฮาลาล และเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพระบบการรับรองฮาลาลใหมีประสิทธิภาพ ผูเขาอบรม
ซึ่งเปนท่ีปรึกษาฮาลาลประจําสถานประกอบการจํานวน 140 คน 
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนา
อิสลามแหงชาติฯ

   â¤Ã§¡ÒÃ Ñ́̈ ·íÒÇÒÃÊÒÃ
ÁØÊÅÔÁ ¡·Á.

 เปนชองทางสื่อสารในการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร 
และกิจกรรมของสํานักงาน และเพื่อประกาศเชิญชวนใหสาธารณชน
เขาใจในเรื่องศาสนาอิสลาม และตอบโตช้ีแจงเรื่องท่ีทําใหเกิด
ความเขาใจผิดในบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยจัดพิมพ 2 เดือนตอฉบับ 
พิมพครั้งละ 3,000 ฉบับ แจกจายใหกับองคกรศาสนา 
สวนราชการท่ีเกี่ยวของสถานศึกษา และผูสนใจท่ัวไป
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         â¤Ã§¡ÒÃ Ñ̈´·íÒÃÒÂ¡ÒÃÇÔ·ÂØ
“àÊÕÂ§ÁØÊÅÔÁ ¡·Á.”

 เปนชองทางสื่อสาร ในการแจงขอมูลขาวสารเรื่องราวและ
กิจกรรมของสํานักงาน และเพื่อประกาศเชิญชวนใหสาธารณชนเขาใจ
ในเรื่องศาสนาอิสลาม และตอบโตช้ีแจงเรื่องท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิด
ในบัญญัติศาสนาอิสลาม ทางสถานวิทยุกองพลท่ี 1 รักษาพระองค 
ภาคเอ.เอ็ม ความถี่ 999 กิโลเฮิรต ทุกวันอาทิตย 
เวลา 20.30-23.00 น.
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     â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¹íÒÍ§¤�¡ÃÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁà¾×èÍªÕéá¨§
   ¡®ËÁÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹áÅÐÃÐºººÃÔ̈ Ò¤
 ÍÔàÅç¤·ÃÍ¹Ô¤ (e-donation) 
ÊíÒËÃÑºË¹‹ÇÂÃÑººÃÔ̈ Ò¤Í§¤�¡ÃÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁ

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

 พี่นองมุสลิมไดรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย และไดรวมกันถวายพระพรชัยมงคล
แดสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
แหงชาติฯ มีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ขาราชการมุสลิม 
และพี่นองประชาชนท่ัวไปเขารวมจํานวน 2,257 คน และ
มีการมอบเกียรติบัตรแกพอผูบําเพ็ญประโยชนและแมผูมี
คุณธรรม รวม 133 คน

â¤Ã§¡ÒÃ´Ù́ Ç§ Ñ̈¹·Ã�
à¾×èÍ¡íÒË¹´ÇÑ¹·Õè 1 à ×́Í¹ÍÒËÃÑº

 เพื่อปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการศาสนา และเพื่อเปน
ขอมูลใหจุฬาราชมนตรี ไดประกาศกําหนดวันท่ี 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 วันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 

     â¤Ã§¡ÒÃ Ñ́̈ §Ò¹¹ŒÍÁÃíÒÅÖ¡¾ÃÐºÒ·ÊÁà ç̈́
   ¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ ǾÅÂà´ª 
ºÃÁ¹Ò¶º¾ÔµÃ à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹ÊÇÃÃ¤µ 

 เพื่อใหพี่นองมุสลิมไดถวายความรําลึกสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันสวรรคต และมีความรัก
เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตรย์ิท่ีเปนเสาหลักของประเทศในการ
ทํานุบํารุงศาสนานําพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองวัฒนาถาวร 
และอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย โดย
วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจํารุนท่ี 1/61 
“เปนเบา เปน แมพิมพ” เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2561 
ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติ
มีผูเขารวมจํานวน 2,405 คน 
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 â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÇçºä«µ�áÅÐâ»Ãá¡ÃÁ
ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÁÑÊÂÔ´ÍÍ¹äÅ¹�

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

40

 เพื่อช้ีแจงนโยบาย แผนงาน การบริหารงาน และกําหนด
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการทํางานของคณะกรรมการ
อิสลามประจํากรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผล วันท่ี 19-20 มกราคม 2561 ณ รมเย็นกรีนแลนด 
จังหวัดสระบุรี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ 
45 หมู 3 ถนนคลองเกา แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท : 0-2949-4259 โทรสาร : 0-2989-7108 
ตอ 25,26 เว็บไซด : www.islamicbangkok.or.th  E-mail : islamicbkk.com
ที่ปรึกษา : อรุณ บุญชม, จักรฤษณ เพิ่มพูน, สมัย เจริญชาง, อาหะหมัด ขามเทศทอง, ที่ปรึกษากฎหมาย : ประสิทธิ์ มะหะหมัด, 
ประสิทธิ์ รักสลาม บรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี  บรรณาธิการผูชวย : อนุสิทธิ์ สุขุมานันท, อนุสรณ องอาจ, วสันต ทองสุข, 
มานัดร ปอมขุนพรม, กรณิศ บัวจันทร, สุชาติ สุวรรณดี, สุกิจ เหล็งศิริ, เอกราช มูเก็ม, บัญญัติ ทิพยหมัด, เกรียงไกร วัชรปรียากร,  
มานิตย กรีมี, สุกรี สุวินัย, โยธิน ยะกบ, มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา, มาโนช มานหมัด, ศิริพงษ ตอเล็บ, สุรศักดิ์ จำป, เรวัตร รามบุตร,  
พิสูจนอักษร : ประสิทธิ์ เจริญผล  ประสานงาน : มนธรรม โพธิ์ทอง, มานพ มะดะเรส.

à»�´ÁÔµÔãËÁ‹...
¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ÊºÙ‹ Ố¹

à¾×èÍªíÒÃÐÅŒÒ§¹ÐÞÔÊáÅÐ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´µÒÁ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÎÒÅÒÅ
“µØÃÍº“ ÊºÙ‹àËÅÇ¼ÊÁ Ố¹¼ÅÔµÀÑ³±�·ÕèãªŒªíÒÃÐ¹ÐÞÔÊ ´ŒÇÂ¹íéÒ Ố¹µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¢Í§ÈÒÊ¹ÒÍÔÊÅÒÁ 
áÅÐªíÒÃÐÅŒÒ§ÊÔè§Ê¡»Ã¡·ÑèÇä» à»š¹ÊºÙ ‹àËÅÇ¼ÊÁ Ố¹¸ÃÃÁªÒµÔ ÍØ´Á´ŒÇÂáÃ‹¸ÒµØËÅÒÂª¹Ô´ 
ª‹ÇÂÅ´¡ÒÃÊÐÊÁ¢Í§áº¤·ÕàÃÕÂ äÁ‹áµ‹§ÊÕáÅÐ¡ÅÔè¹ áÅÐäÁ‹ÃÐ¤ÒÂà¤×Í§µ‹Í¼ÙŒãªŒ â´Âä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§
ÎÒÅÒÅ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÅÒÁ»ÃÐ¨íÒ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 

¼ÅÔµâ´Â : ºÃÔÉÑ· ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÁÔµÃÁ§¤Å í̈Ò¡Ñ́  àÅ¢·Õè 136 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 2 «ÍÂ 59 áÂ¡ 4 á¢Ç§áÊÁ í́Ò à¢µºÒ§¢Ø¹à·ÕÂ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10150  
Ñ́̈ í̈ÒË¹‹ÒÂâ´Â :  ºÃÔÉÑ· ÂÙ¹ÔÎÒÅ í̈Ò¡Ñ́  àÅ¢·Õè 34/1 «ÍÂ¾ÃÐÃÒÁà¡ŒÒ 27 á¢Ç§ËÑÇËÁÒ¡ à¢µºÒ§¡Ð»� ¡ÃØ§à·¾Ï 10240

TURAB

  ¢Í¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè  089-493-2677
                  086-780-6041
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