
 
 
 
 

ภารกิจการดำเนนิงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน                 
ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร  

ในรอบปี 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน 
กลยุทธ ์

การดำเนินการตามกลยุทธ์ 
ดำเนินการ 

ไม่ได ้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหวา่ง 
ดำเนินการ 

1. การพัฒนาองค์กรมัสยิด และประชาคมมุสลิม
กรุงเทพมหานคร 

5 5 - - 

2. การสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับองค์กร
ภาครัฐ องค์กรสาธารณะและภาคส่วนต่างๆ ใน
สังคม 

4 2 - 2 

3. การพัฒนากิจการฮาลาลเพื่อยกระดับมาตรฐาน
สู่สากล 

4 2 - 2 

4. การส่ือสารและสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อการ
พัฒนาสังคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

3 3 - - 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 5 2 - 3 
รวม 21 14 - 7 

คิดเป็นร้อยละ 100 66.67 - 33.33 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาองค์กรมัสยิด และประชาคมมุสลมิกรุงเทพมหานคร 

มีท้ังหมด 5 กลยุทธ์ ดำเนินการครบทุกกลยุทธ์แล้ว ดังนี้ 
กลยุทธ์ 1  ส่งเสริมมัสยิดให้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเป็นองคก์ร

ต้นแบบแห่งการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการประกวดมัสยิดดีเด่น

ด้านฐานข้อมูลงานทะเบียน 

1-15 ก.ค. 61 มัสยิด 184 แห่ง 15,200.00 ฝ่ายทะเบียน 

2) โครงการปฐมนิเทศกรรมการ

อิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการ

คัดเลือกใหม่ 

ครั้งที่ 1 21 เม.ย. 

61 

ครั้งที่ 2 15 ก.ย. 61 

กรรมการอิสลาม

ประจำมัสยิดที่ได้รับ

การคัดเลือกใหม ่

61,573.00 ฝ่ายพัฒนา

บุคลากร 

3) โครงการจัดเลี้ยงละศีลอดเดือน

รอมฎอน อ.ศ.1439 

17 พ.ค.-14 มิ.ย.61 คณะกรรมการ

อิสลามประจำมัสยิด 

184 แห่ง 

549,000.00 ฝ่ายเลขานุการ 

4) โครงการประชุมคณะกรรมการ

อิสลามประจำมัสยิด 

เม.ย.-พ.ค. 61 กรรมการอิสลาม

มัสยิด 184 มัสยิด 

55,790.00 ฝ่ายประสานงาน

มัสยิด 
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กลยุทธ์ 2  เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมัสยิด รวมทั้งกลุ่มเยาวชน 

กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงวัยประจำมัสยิดในมิติต่างๆ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการประชุมสัมมนานาย

ทะเบียนประจำมัสยิด 

ครั้งที่ 1  1 ก.ย.61 

ครั้งที่ 2  29 ก.ย.61 

ครั้งที่ 3  22 ก.ย.61 

นายทะเบียนและ

ผู้ช่วย 184 มัสยิด  

53,200.00 ฝ่ายทะเบียน 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

มัสยิดออนไลน์ 

23 มิ.ย. 61 นายทะเบียนและ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

มัสยิด จำนวน 32 

มัสยิดๆ ละ 2 คน 

4,500.00 ฝ่ายทะเบียน 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารมัสยิด

ในกรุงเทพมหานคร 

รุ่นที่ 1 13-15 ก.ค.

61 

รุ่นที่ 2 31 ส.ค.-2 

ก.ย.61 

อิหม่าม คอเต็บ               

บิหลั่น รุ่นละ 54 คน 

 

140,281.00 ฝ่ายพัฒนา

บุคลากร 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้

นำเสนอบทคุตบะฮ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

รุ่นที่ 1 28-30 ก.ย.

61 

รุ่นที่ 2 23-25 พ.ย.

61 

คอเต็บหรือผู้ช่วยคอ

เต็บและนักเรียนซา

นะวีย์ รุ่นละ 40 คน 

120,480.00 ฝ่ายพัฒนา

บุคลากร 

5) โครงการอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นำสตรีมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

29-30 ก.ย. 61 ผู้แทนสตรี จำนวน 

59 คน 

60,931.00 ฝ่ายกิจการเด็ก 

สตรีและผู้สูงอายุ 

6) โครงการจัดประชุมสัมมนาผู้นำ
เยาวชนมุสลิม เขตคลองสามวา 

16 ก.ย. 61 อนุกรรมการกิจการ
เยาวชนมัสยิดเขต
คลองสามวา 

16,800.00 ฝ่ายกิจการ
เยาวชน 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการบริหารกองทุนซะกาต และสวัสดกิารสังคมประจำ

มัสยิด รวมทั้งการบริหารทรัพย์สินของมัสยิด 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติ 

ม.ค.-ธ.ค. 61 ผู้ประสบภัยพิบัติ 45,000.00 ฝ่ายกองทุน           
ซะกาตฯ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

2) โครงการสวัสดิการช่วยเหลือ
ครอบ ครัวอิหม่าม คอเต็บ บิ
หลั่น เสียชีวิต 

ม.ค.-ธ.ค. 61 อิหม่าม คอเต็บ บิ
หลั่น  

125,000.00 ฝ่ายกองทุน               
ซะกาตฯ 

3) โครงการจัดงานรวมน้ำใจหา
ทุนการศึกษาเพ่ือเด็กกำพร้า
และยากจน ครั้งที่ 5 

29-30 มิ.ย. 61 เด็กกำพร้าจำนวน 
102 คน 

648,000.00 ฝ่ายกองทุนซะ
กาตฯ 
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กลยุทธ์ 4 เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในหลักศาสนบญัญัติแก่ประชาคม

มุสลิมกรุงเทพมหานคร 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการจัดพิมพ์หนังสือดุอาอ์

ในชีวิตประจำวัน 

1-30 มิ.ย. 61 นักเรียนโรงเรียน
สังกัด กทม./นักศึก 
ษาอบรมศาสนธรรม
ประจำวันเสาร์/ 

34,000.00 ฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรม 

2) โครงการอบรมศาสนธรรม
ประจำวันเสาร์  

เสาร์ที่ 2 และ 4 
ของเดือน ม.ค.-ธ.ค. 
61 

ผู้สนใจทั่วไป 444,905.50  ฝ่ายวิชาการและ
เผยแผ่ศาสนา 

3) โครงการจัดพิมพ์ตำราทาง
วิชาการศาสนา 

ม.ค.-ธ.ค. 61 นักเรียน/นักศึกษา/
ผู้สนใจทั่วไป 

55,500.00 ฝ่ายวิชาการและ
เผยแผ่ศาสนา 

กลยุทธ์ 5  สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชน สตรี และผู้สูงวยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการหารายได้ทำสุหนัตหมู่ 

(ขริบอนามัย) และสนับสนุนจัด

ค่ายภาคฤดูร้อน 

11 มี.ค. 61 กรรมการมสัยิด/
อนุกรรมการ/ 
ผู้สนใจทั่วไป 

589,932.00 ฝ่ายกิจการเยาวชน 
ฝ่ายกิจการเด็ก 
สตรีและผู้สูงอายุ 

2) โครงการทำสุหนัตหมู่ (ขริบ
อนามัย) 

7 ครั้ง มี.ค.-พ.ค.61 เยาวชนมุสลิม/ผู้เข้า
รับอิสลามใหม ่

328,262.00 ฝ่ายกิจการเด็ก 
สตรีและผู้สูงอายุ 

3) โครงการสง่เสริมการจัดค่าย
อบรมจริยธรรมอสิลามภาคฤดู
ร้อน 

มี.ค.-พ.ค. 61 เยาวชน/นักเรียนใน
ชุมชนมัสยิดและ
ใกล้เคียง 

30,000.00 ฝ่ายกิจการ
เยาวชน 

4) โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนทุนกอง
ทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้า
และยากจน 

21-22 ก.ค. 61 นักเรียนทุน จำนวน 
80 คน 

79,658 บาท ฝ่ายกิจการ
เยาวชน 

5) โครงการสัมมนาเยาวชนมุสลิม
กรุงเทพมหานคร 

6 พ.ค. 61 
12 พ.ค. 61 

กรรมการอิสลาม
ประจำมัสยิด/
เยาวชนมัสยิด 

32,090 บาท ฝ่ายกิจการ
เยาวชน 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม
สำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพ 
มหานคร (การถือศีลอด) 

17 พ.ค.-14 มิ.ย.61 นักเรียโรงเรียนสังกัด  
กทม. ที่เปิดสอนวิชา
อิสลามศึกษา 

5,040.00 ฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งเครือขา่ย และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กร
สาธารณะและภาคส่วนตา่งๆ ในสังคม 
มีท้ังหมด 4 กลยุทธ์ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 กลยุทธ์ และดำเนินการแล้ว 2 กลยุทธ์ 
ดังนี ้
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กลยุทธ์ 3  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสงัคม

มุสลิม 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการแนะแนวการศึกษาสู่

เส้นทางช้างเผือก 

ครั้งที่ 1  3 ก.พ.61 
ครั้งที่ 2  10 ก.พ.61 
ครั้งที่ 3  17 ก.พ.61 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

104,501.00 ฝ่ายการศึกษา 

2)  โครงการประชุมผู้นำองค์กร
ศาสนาอิสลามเพ่ือชี้แจง
กฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องในการบริหาร งานและ
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-
donation) สำหรับหน่วยรับ
บริจาคองค์กรศาสนาอิสลาม 

24 ก.ค. 61 มัสยิด 183 แห่ง 21,600.00 ฝ่ายเลขานุการ 

กลยุทธ์ 4 สนับสนุนการดำเนินงานกิจการวิเทศสัมพันธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการจัดทำเอกสารแนะนำ

สำนักงานคณะกรรมการอสิลาม

ประจำกรงุเทพมหานครเป็น

ภาษาอังกฤษ และอาหรับ 

ต.ค. 61 สถานทูต/หน่วยงาน
ราชการ/ประชาชน
ทั่วไป 

12,960.00 ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากิจการฮาลาลเพ่ือยกระดับมาตรฐานสูส่ากล 

มีท้ังหมด 4 กลยุทธ์ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 กลยุทธ์ และดำเนินการแล้ว 2 กลยุทธ์ 

ดังนี ้

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับกจิการและมาตรฐาน               

ฮาลาลแก่สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บุคลากร ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์       

ฮาลาลและทึ่ปรึกษาฮาลาลประ

จำสถานประกอบการ 

7-8 ก.พ. 61   กอ.กทม./ผู้ตรวจ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล/          
ที่ปรึกษาอาลาล/
จนท.สนง.กอ.กทม. 

46,950.00 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพและการ
มาตรฐานฮาลาล 

2) โครงอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพที่
ปรึกษาฮาลาลประจำสถาน
ประกอบการ 

31 ก.ค. 61 ที่ปรึกษาฮาลาล 
104 คน 

75,972.00 ฝ่ายกิจการ                  
ฮาลาล 

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมฮาลาลครบวงจร 
ประจำปี 2561 

3-4 เม.ย. 61 เจ้าของร้านอาหาร
และผู้ปรุงประกอบ
อาหาร 100 คน 

57,632.00 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพและการ
มาตรฐานฮาลาล 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

4)  โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการฮาลาลและ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

17 ก.ค. 61 ผู้แทนสถาน
ประกอบการ 
จำนวน 368 แห่ง 

64,466.00 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพและการ
มาตรฐานฮาลาล 

กลยุทธ์ 2  สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วข้องกับ

กิจการฮาลาลเพื่อพัฒนาคณุภาพและการมาตรฐานฮาลาล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
และที่ปรึกษา   ฮาลาลในกรุง
เทพมหานคร 

 

14-15 ต.ค. 61 อนุกรรมการฝ่าย
กิจการฮาลาล/
ผู้ตรวจประเมิน/               
ที่ปรึกษาฮาลาล 
130 คน 

226,539.00 ฝ่ายกิจการ                
ฮาลาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดเีพ่ือการพัฒนาสังคมมุสลมิ

ในกรุงเทพมหานคร 

มีท้ังหมด 3 กลยุทธ์ ดำเนินการครบทุกกลยุทธ์แล้ว ดังนี้ 

กลยุทธ์ 1 สนับสนุนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ Social Media ให้

ครอบคลุมและเข้าถึงง่าย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการจัดทำวารสารมสุลิม 

กทม. นิวส์ 

ส.ค.-ธ.ค. 61 มัสยิด หน่วยงาน
ราชการ โรงเรียน
สังกัด กทม. 
วิทยากรอิสลาม
ศึกษา องค์กรมุสลิม 
สำนักงานเขต 

87,960.00 ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ 2  ส่งเสริมการจัดทำรายการวิทยุ/โทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ทีเ่หมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) การจัดทำรายการวิทยุ “เสียง

มุสลิม กทม.” 

ม.ค.-ธ.ค. 2561 สาธารณชนทั่วไป 60,000.00 ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

2) การจัดงานวันสมัชชามุสลิม 
กทม.  

10 ธ.ค. 2561 กรรมการมสัยิด/
อนุกรรมการ/ที่ปรึก 
ษาฮาลาล/ผู้ตรวจ/ผู้
เข้าอบรมศาสนธรรม
วันเสาร์ 1,200 คน 

449,982.00 ฝ่ายเลขานุการ 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนนิงานร่วมกับองค์กรศาสนาตา่งๆ 

และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อการสร้างความเข้าใจอันด ี 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการจัดงานพระบารมีปก
เกล้าฯ 

28 ก.ค. 61 มัสยิด โรงเรียนสอน
ศาสนา องค์กร
มุสลิม สัปปุรษุ
ประจำมัสยิดและ
ประชาชนทั่วไป 

176,676.00 ฝ่ายกิจการพิเศษ 

2) โครงการดูดวงจันทร์เพ่ือกำหนด
วันที่ 1 ของเดือนอาหรับ 

ม.ค.-ธ.ค. 2561 สำนักจุฬาราชมนตร ี 78,169.00 ฝ่ายดูดวงจันทร์ 

3) โครงการค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมอิสลาม 

ครั้งที่ 1  
      8-10 ม.ค.61 
 
 
 
ครั้งที่ 2  
      14-16 มี.ค. 61 

-  ร.ร.เตรียมอุดม 
ศึกษา สุวินทวงศ์
และ ร.ร.บดินทร
เดชา (สิงห์ สิงห 
เสนี) 4 

-  ร.ร.นวมินทราชินู
ทิศสตรีวิทยา 2 

60,000.00 ฝ่ายกิจการ
พัฒนาบุคลากร 

4) โครงการสร้างเสริมภูมคิุ้มกัน
โรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

5 มี.ค. 61 ผู้ประสงค์ไป
ประกอบพิธีฮัจย์ 
1,500 คน 

427,500.00 ฝ่ายส่งเสริม
กิจการฮัจย์ 

5) โครงการจัดงานวันชุมนุมมุสลิม 
กทม. และทดสอบกอรี
กรุงเทพมหานคร 

28 ก.ค. 61 มัสยิด/โรงเรียน/
องค์กรมสุลิม และ
ประชาชนทั่วไป 

676,676.00 ฝ่ายกิจการพิเศษ 

6) โครงการจัดงานน้อมรำลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เน่ืองในวะนคล้ายวัน
สวรรคต และอบรมเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

27 ต.ค. 61 สฬ./กอท./กอ.
กทม./กอม.มัสยิด/ 
สำนักงานเขต,
ประชาชนทั่วไป 

81,680.00 ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 

มีท้ังหมด 5 กลยุทธ์ ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 กลยุทธ์ และดำเนินการแล้ว 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 1 สนับสนุนการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ขับเคลื่อนองคก์รสู่สังคมยุคดิจทิัล 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์และ

จัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

มัสยิดออนไลน์ 

ม.ค.-ธ.ค. 61 มัสยิด/ส่วนราชการ/
องค์กร/บริษัทห้าง
ร้าน/สาธารณชน
ทั่วไป 

58,850.00 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ 4 เสริมสร้างศักยภาพของ กอ.กทม. บุคลากรในสำนักงาน กอ.

กทม. ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการอิสลามประจำ

กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าท่ี

ของสำนักงาน 

19-21 ม.ค.61 - กอ.กทม. 30 คน 
- เจ้าหน้าท่ี 11 คน 

106,237.00  ฝ่ายเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


