
สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 

------------------- 
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาองค์กรมัสยิดและประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมมัสยิดให้มีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชนและเป็น
องค์กรต้นแบบแห่งการ
พัฒนา 

1) โครงการจัดเล้ียงละศีลอดเดือน
รอมฎอนร่วมกับมัสยิดใน
กรุงเทพมหานคร ฮ.ศ. 1440 

มัสยิดใน
กรุงเทพมหานคร 184 
มัสยิด 

มัสยิดในกรุงเทพมหานคร 184 มัสยิด 
(3,000X184) 

552,000.00 ฝ่ายประสานงานมัสยิด 

2) โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการ
อิสลามประจำมัสยิดท่ีได้รับการ
คัดเลือกใหม่ 

- 19 ม.ค.62 
- 5 พ.ค.62 
- 21 ก.ย.62 

- กอม.ใหม่ 15 มัสยิด 157 คน 
- กอม.ใหม่ 18 มัสยิด 133 คน 
- กอม.ใหม่. 18 มัสยิด 147 คน 

87,291.00 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

3) การประชุมผู้นำศาสนาอิสลามประจำ
มัสยิดในเขตหนองจอก 

28 ส.ค.62 
- ศูนย์บริหารฯ 

อิหม่าม คอเต็บ บิหล่ัน ในเขตหนองจอก 
จำนวน 47 มัสยิด 

20,401.00 ฝ่ายประสานงานมัสยิด 

4) โครงการสัมมนาผู้นำสตรีประจำมัสยิด
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
คณะอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรี และ
ผู้สูงอายุประจำมัสยิด 

29 ก.ย.62 
ศูนย์บริหารฯ 

ผู้แทนคณะอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรี 
และผู้สูงอายุประจำมัสยิด 74 มัสยิด 
มัสยิดละ 2 คน 

29,860.00 ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี 
และผู้สูงอายุ 

5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลัก 
สูตรการพัฒนาผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยะ) 
สู่การเปล่ียนแปลงรุ่นท่ี 1 

16 พ.ย.62 
ห้องประชุม ศูนย์
บริหารฯ 

ผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยะ) 55 มัสยิด 37,873.00 ฝ่ายพัฒนาการ
บุคลากร 

 

 



 
 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2. เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารมัสยิด รวมท้ัง
กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี 
และกลุ่มผู้สูงวัยประจำ
มัสยิดในมิติต่าง ๆ 

1) โครงการจัดงานวันสตรีมุสลิม กทม. 
ครั้งท่ี 2 

9 ก.พ.62 
โรงเรียนเตรียมอุดม 
ศึกษาสุวินทวงศ์ 

คณะอนุกรรมการกิจการเด็ก สตรี และ
ผู้สูงอายุประจำมัสยิด 804 คน 

233,534.00 ฝ่ายกิจการพิเศษ 

2) โครงการจัดสัมมนาคณะอนุกรรมการ
กิจการเยาวชนประจำมัสยิด 

27 ต.ค.62 โรงเรียน
อันวารุ้นอิสลาม 

คณะอนุกรรมการกิจการเยาวชนมุสลิม
ประจำมัสยิด 23 มัสยิด 

17,201.00 ฝ่ายกิจการเยาวชน 

3. ส่งเสริมการบริหารกองทุน                 
ซะกาต และสวัสดิการสังคม
ประจำมัสยิด รวมทั้งการ
บริหารทรัพย์สินของมัสยิด 

1) โครงการสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว
อิหม่าม คอเต็บ และ  บิหล่ันท่ีเสียชีวิต 

ม.ค.-ธ.ค.62 ครอบครัวอิหม่าม คอเต็บ บิหล่ันท่ี
เสียชีวิต  อิหม่าม 20,000 บาท คอเต็บ 
15,000 บาท บิหล่ัน 10,000 บาท 

155,000.00 ฝ่ายทะเบียน 

2) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ - 21 ม.ค.62 
- 14-15 ก.ย.62 
- 18 ก.ย.62 
- 7 ต.ค.62 

- นครศรีธรรมราช  81 ครอบครัว 
- ขอนแก่ 45 ครอบครัว 

สกลนคร 92 ครอบครัว 
- สภากาชาดไทย 
- อุบลราชธานี 200 ครอบครัว 

266,000.00 
54,000.00 
46,000.00 

100,000.00 
200,000.00 

ฝ่ายกองทุนซะกาต
และสวัสดิการสังคม 

3) โครงการจัดงานวันแบ่งปันซะกาต 
กทม. 

25-27 พ.ค.62 ลานพลาซ่า อินดอร์ สเตเด้ียม หัวหมาก 500,000.00 ฝ่ายกองทุนซะกาต
และสวัสดิการสังคม 

4. เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในหลักศาสนบัญญัติ
แก่ประชาคมมุสลิม 
กรุงเทพมหานคร 

1) โครงการอบรมศาสนธรรมประจำวัน
เสาร์ 
(1) เสาร์ท่ี 2 และ 4 ของทุกเดือน 

(2) เสาร์ท่ี 3 ของทุกเดือน 

ม.ค. - ธ.ค.62 
- ศูนย์บริหารฯ 

- มัสยิดอัสสละพียะฮ์ 

- บุคคลท่ัวไป 350 คน (38,500X24) 
- บุคคลท่ัวไป 30 คน (4,000 X12) 

972,000.00 ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา 

 



 
 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 2 ) โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้
ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ์

20 เม.ย.62 
ศูนย์บริหารฯ 

ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
150 คน บุคคลท่ัวไป 50 คน 

40,321.00 ฝ่ายส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์ 

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี 
และผู้สูงอายุ 

1) โครงการหาได้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนมุสลิม ครั้ง
ท่ี 2 

8 มี.ค.62 
มัสยิดกามาลุลอิสลาม 
(ทรายกองดิน) 

มัสยิด/สตรี/ท่ีปรึกษาฮาลาล/วิทยากร
อิสลามศึกษา-ภาษาอาหรับ/องค์กร
มุสลิม/บุคคลท่ัวไป 318,510 

448,300.00 ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี 
และผู้สูงอายุ 

 2) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
จ่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน 
ประจำปี 2562 

15 มี.ค.-30 เม.ย.62 
มัสยิดใน
กรุงเทพมหานคร 

มัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
ค่ายไป-กลับ 41 แห่ง (3,000 บาท) 
คายพักค้างคืน 43 แห่ง (5,000 บาท) 

368,000.00 ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี 
และผู้สูงอายุ 

3) โครงการทำสุหนัตหมู่(ขริบอนามัย) 
เพื่อเยาวชนมุสลิมในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

- 30 มี.ค.62 
- 31 มี.ค.62 
- 21 เม.ย.62 
- 13 ต.ค.62 

- มัสยิดนูรุ้ลมูบีน 36 คน  
- ชุมชนคลองสะแก 30 คน 
- สถานีวิทยุ white channel 76 คน 
- โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 87 คน 

171,750.00 ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี 
และผู้สูงอายุ 

4) โครงการค่ายอบรมหนูร้อย 360 องศา มัสยิดกามาลุลอิสลาม ยุวชน 52 คน 56,700.00 ฝ่ายกิจการเด็ก สตรี  

5) โครงการส่งเสริมการถือศีลอดสำหรับ
นักเรียนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ใน
โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร  

7 พ.ค.-4 มิ.ย.62 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีเปิดสอนอิสลาม
ศึกษา 

5,040.00 ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม 

 

 

 



 
 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรสาธารณะและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. เสริมสร้างบุคลากรอิสลาม
ศึกษาและผู้สอนภาษา
อาหรับ ท้ังในโรงเรียนสอน
ศาสนาและโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอย่างเป็น
ระบบ 

1) โครงการประชุมสัมมนาเลขานุการ
เหรัญญิกประจำมัสยิดในการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะ
การเงินของมัสยิด  

- 7 เม.ย.62 
โรงเรียนอันวารุ้นอิสลาม 

- 8 เม.ย.62 
มัสยิดกามาลุลอิสลาม 

- 20 เม.ย.62 
- มัสยิดยามีอุ้ลค็อยรียะห ์

- 28 มัสยิด 48 คน 
 

- 42 มัสยิด 71 คน 
 

- 28 มัสยิด 51 คน 

20,500.00 
 

22,300.00 
 

14,155.00 

ฝ่ายทะเบียน 

 2) โครงการเยี่ยมเยียนผู้บริหาร
สถานศึกษาและวิทยากรอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 

12-19 ก.ย.62 
19 พ.ย.62- 5 มี.ค.63 

โรงเรียนในสังกัดกรงุเทพมหานครท่ีเปิด
สอนอิสลามศึกษา 24 แห่ง 

48,600.00 ฝ่ายการศึกษา 

2. สนับสนุนให้มีการจัดต้ังหอ
ศิลปวัฒนธรรมอิสลามแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

     

3. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อ
สังคมมุสลิม 

 

1) โครงการอบรมการออมทรัพย์และการ
ลงทุนตามหลักการศาสนาอิสลาม 

26 ม.ค.62 
ห้องประชุม โรงเรียน
อันวารุ้นอิสลาม 

วิทยากรอิสลามศึกษา-ภาษาอาหรับ/ครู
ฟัรดูอัยน์/บุคคลท่ัวไป 37 คน 

18,940.00  

4. สนับสนุนการดำเนินงาน
กิจการวิเทศสัมพันธ์ 

1) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ประจำมัสยิด 12-14 มี.ค.62  
มัสยิดบางอ้อ มัสยิด
ฮารูณ มัสยิดบางอุทิศ 

ผู้แทนมัสยิด 12 มัสยิด มัสยิดละ 2 คน 
รวม 24 คน 

33,405.00 ฝ่ายประสานงานมัสยิด 



 
 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนากิจการฮาลาลเพือ่ยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจการและ
มาตรฐานฮาลาลแก่สังคม
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ 

     

2. สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล
เพื่อพัฒนาคุณภาพและการ
มาตรฐาน    ฮาลาล 

1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ
ประเมินฮาลาลและท่ีปรึกษาฮาลาล  

- 5 ก.พ.62 
ห้องประชุม ศูนย์บริหารฯ 

- 22-23 เม.ย.62 
ชื่นวาริน รีสอร์ท ระยอง 

- 23 ต.ค.62  
ห้องประชุม ศูนย์บริหารฯ 

ผู้ตรวจประเมิน 12 คน 
ท่ีปรึกษาฮาลาล 124 คน 
คณะอนุกรรมฝ่าย 12 คน 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 9 
คน 

89,970.00 
 

223,795.00 
 

87,179.00 

 

3. สนับสนุนการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ระบบการดำเนินงาน 

     

4. ส่งเสริมการดำเนินงาน
กิจการฮาลาลสู่การเช่ือมโยง
การพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ 
เช่น การท่องเท่ียว การ
พัฒนาชุมชน เป็นต้น 

     



 
 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อการพัฒนาสังคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนการจัดทำส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ือ Social 
Media ให้ครอบคลุม และ
เข้าถึงง่าย 

1) โครงการจัดทำวารสารมุสลิม กทม. ม.ค.-ธ.ค.62 มัสยิด/หน่วยงานราชการ/องค์กร/
โรงเรียน/บุคคลท่ัวไป 
(51,900X6) 

311,400.00 ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

2. ส่งเสริมการจัดทำรายการ
วิทยุ/โทรทัศน์และส่ืออื่น ๆ 
ท่ีเหมาะสม 

1) โครงการจัดทำรายการวิทยุ “เสียง
มุสลิม กทม.” 

ม.ค.-ธ.ค.62 
สถานีวิทยะ1 ปณ.
1035 A.M.    

สาธารณชนท่ัวไป 1 ปณ.1035 A.M.   
เวลา 17.00-18.00 น. ทุกวันอาทิตย์ 
(5,000X12) 

60,000.00 ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานร่วมกับองค์กร
ศาสนาต่างๆ และหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน เพื่อการ
สร้างความเข้าใจอันดี 

 
 
 

1) โครงการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันท่ี 1 
เดือนอาหรับ 

ม.ค.-ธ.ค.2562 
จังหวัดชลบุรี 

เป็นข้อมูลให้จุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศ
วันท่ี 1 เดือนอาหรับ (7,400X12) 

88,800.00 
 

ฝ่ายดูดวงจันทร์ 

2) โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติด ต่อ
แก่ชาวไทยมุสลิมท่ีเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

18 พ.ย.62 
ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามฯ 

ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
1,500 คน 

500,000.00 ฝ่ายส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์ 
 

3) โครงการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
การจัดทำร่างคู่มือเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
คดีอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก 
(ฉบับศาลยุติธรรม) 

20 มี.ค.62  
ประชุม สำนักงาน 
กอท. 

ผู้แทน- กอ.กทม./ผจุฬาราชมนตรี/ 
กอท./โรงเรียนซะนาวีย/์มูลนิธิ
ทนายความมุสลิม/อิหม่าท่ีเป็น
ทนายความ รวม 52 คน 

171,750.00 ฝ่ายนิติการ 

4) โครงการจัดงานทดสอบกอรี
กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 

26 ก.ค.62 
มัสยิดดารุ้ลมูกร้อด  
รอบีน (ลำหิน) 

ผู้เข้าทดสอบกอรีรุ่นประชาชน/รุ่น
เยาวชน 45 คน 

500,000.00 ฝ่ายกิจการพิเศษ 



 
 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 5) โครงการจัดงานเทิดไท้องค์ราชัน 
ประจำปี 2562 

27 ก.ค.62 
ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามฯ 

กอท./กอ.กทม./กอม./โรงเรียนซะนาวีย/์
โรงเรียนในสังกัดกรงุเทพมหานคร/
โรงเรียนสังกัด สช.-สพฐ. 3,500 คน 

846,234.00 ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 6) โครงการประชุมสู่การกระชับสัมพันธ์
กับชมรมนิสิตนักศึกษามุสลิม 

1 ก.ย.62 
โรงเรียนอนัวารุ้น
อิสลาม 

ชมรมนิสิตนักศึกษามุสลิม 22 สถาบัน 
สถาบันละ 2 คน 

29,560.00 ฝ่ายการศึกษา 

 7) โครงการจัดงานเล้ียงแสดงความยินดี
แก่ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหารของ
กรุงเทพมหานคร 

28 ก.ย.62 
ศูนย์บริการกิจการ
ศาสนาอิสลามฯ 

มัสยิด/หน่วยงานราชการ/
คณะอนุกรรมการ/ท่ีปรึกษา 797 

167,500.00  ฝ่ายเลขานุการ 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนการให้บริการด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขับเคล่ือนองค์กรสู่
สังคมยุคดิจิทัล 

     

2. ส่งเสริมการบริหารองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
สามารถตรวจสอบได้ท้ังตาม
หลักศาสนาและกฎหมาย 

     



 
 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมการดำเนินงานโดย
พัฒนาระบบการวางแผน     
งบประมาณและการติดตาม
ประเมินผล 

     

4. เสริมสร้างศักยภาพของ กอ.
กทม. บุคลากรในสำนักงาน 
กอ.กทม. ให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Work 
shop) คณะกรรมการอิสลาม ประจำ
กรุงเทพมหานคร ปี 2562 

10-12 ก.พ.62 
ช่ืนวาริน รีสอร์ท 
จังหวัดระยอง 

กอ.กทม. 30 คน 
เจ้าหน้าท่ี 12 คน 

115,545.00 ฝ่ายเลขานุการ 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ยกระดับการบริหารงานของ กอ.กทม. 
แบบทีมงาน” ปี 2563 

9-11 ธ.ค.62 
โรงแรมแกรนด์ เบลล่า 
พัทยากลาง ชลบุรี 

กอ.กทม. 30 คน 
เจ้าหน้าท่ี 12 คน 

244,650.00 ฝ่ายเลขานุการ 

5. พัฒนาอาคารสถานท่ีต้ัง
สำนักงาน กอ.กทม. และ
ระบบสนับสนุนการ
บริหารงานเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานต่างๆ 

     

รวม  33  โครงการ 7,955,554.00  

 


