
สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 

------------------- 
 

โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลัก สูตรการ
พัฒนาผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยะ) สู่การ
เปล่ียนแปลงรุ่นท่ี 2 

19 ธันวาคม 2563 
ศูนย์บริหารฯ 

ผู้ดูแลมัสยิดดในกรุงเทพมหานคร (โต๊ะเซี๊ยะ) 
รุ่นละ 92 มัสยิด 

40,000.00 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการ
อิสลามประจำมัสยิดท่ีได้รับการคัดเลือกใหม่ 

ทุก 2-3 เดือน 
ศูนย์บริหารฯ 

กรรมการมัสยิดท่ีได้รับคัดเลือกใหม่ จำนวน 
150 คน 

50,000.00 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการ
ประชาสัมพันธ์มัสยิดในกรุงเทพมหานคร 

รุ่น 1 9 ก.ย. 2563 
รุ่น 2 17 ต.ค.2563
ศูนย์บริหารฯ 

กรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ รุ่นละ 92 มัสยิด 

55,000.00 
45,000.00 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

โครงการสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว
อิหม่าม คอเต็บ และ  บิหล่ันท่ีเสียชีวิต 
 

ม.ค.-ธ.ค.63 ครอบครัวอิหม่าม คอเต็บ บิหล่ันท่ีเสียชีวิต  
อิหม่าม 20,000 บาท คอเต็บ 15,000 บาท 
บิหล่ัน 10,000 บาท 

100,000.00 
(7 ราย) 

ฝ่ายทะเบียน 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 

มค.-ธค. 63 
 

ผู้ประสบภัยพิบัติ 320,000.00 ฝ่ายกองทุนซะกาตและ
สวัสดิการสังคม 

โครงการจัดงานวันแบ่งปันซะกาต กทม. ครั้ง
ท่ี 2 ประจำปี 2563 
 

29-31 พค. 63 
อินดอร์สเตเด้ียม 
หัวหมาก 

มัสยิด/องค์กรมุสลิม/ผู้มีจิตศรัทธา 500,000.00 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
โควิท-19 

โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนท่ี
ได้รับทุนการศึกษา 

27 มิย. 63 
ศูนย์บริหารฯ 

ผู้ปกครองและนักเรียนท่ีได้รับทุน 200 คน 30,000.00 ฝ่ายกองทุนซะกาตและ
สวัสดิการสังคม 



 
 

โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 4 สค. 63 นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 1,224,000.00 ฝ่ายกองทุนซะกาตฯ 
โครงการอบรมศาสนธรรมประจำวันเสาร์ 
 

ม.ค. - ธ.ค.63 
เสาร์ท่ี 2 และ 4 ของ
ทุกเดือน 
ศูนย์บริหารฯ 

บุคคลท่ัวไป 350 คน (38,500X24) 972,000.00 ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา 

โครงการส่งเสริมการถือศีลอดสำหรับ
นักเรียนท่ีนับถือศาสนาอิสลามในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  

เม.ย.-พค. 63 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
ท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษา 

7,000.00 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
ติดโควิด-19 
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรอิสลามศึกษา 

16 ม.ค.63 
 

มีวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียสังกัด
กรุงเทพมหานคร 122 คน 

30,000.00 ฝ่ายการศึกษา 

โครงการกระชับสัมพันธ์ชมรมนักศึกษา
มุสลิมของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

1 ก.ย. 62 / 1 วัน - มีนักศึกษา 60 คน จาก 14 เข้าร่วมการ
สัมมนาดังกล่าวนี้ 
- นักศึกษาพึงพอใจกับการจัดโครงการนี้และ
ต้องการมีการจัดโครงการลักษณะนี้อีก  

15,600.00 ฝ่ายการศึกษา 

โครงการเยี่ยมเยียนวิทยากรอิสลามศึกษาท่ี
สอนในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 

ระหว่างเดือน
กันยายน 2562  ถึง
เดือนมีนาคม 2563 

- เย่ียมเยียนโรงเรียน 24 โรง รวมวิทยากร
อสิลามศึกษาท่ีได้เย่ียมเยียนจำนวน  30 คน 
- มีโอกาสได้เย่ียมเยียนท้ังวิทยากรอิสลาม
ศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- ได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียน การสอน 
อิสลามศึกษาเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 

48,600.00 ฝ่ายการศึกษา 



 
 

โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 
และมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลให้กับ 
SME และวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 หลักสูตร 
“การพัฒนาบุคลากรท่ีปรึกษาฮาลาลประจำ
สถานประกอบการ” 

17-19 มกราคม 
2563 โรงแรมแก
รนด์ เบลลา พัทยา
กลาง อำเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี 

ท่ีปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ งบประมาณ 
สกอท. 

ฝ่ายกิจการฮาลาล 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 
และมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลให้กับ 
SME และวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 หลักสูตร 
“การรับรองฮาลาล และการใช้เทคโนโลยี
ให้กับผู้ประกอบการในประเทศ” 

30 มิถุนายน 2563  
ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลาม
แห่งชาติ เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน งบประมาณ 
สกอท. 

ฝ่ายกิจการฮาลาล 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
และมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลให้กับ 
SME และวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 หลักสูตร 
“การพัฒนาตามมาตรฐานสากลและผู้ตรวจ
ฮาลาลในประเทศ” 

1-2 มีนาคม 2563  
โรงแรมรีเจนท์                           
เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

ผู้ตรวจฮาลาล งบประมาณ 
สกอท. 

ฝ่ายกิจการฮาลาล 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 
และมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลให้กับ 
SME และวิสาหกิจชุมชน ปี 2563   
หลักสูตร “การส่งเสริมวิทยากรด้านฮาลาล 
ประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามท่ัว
ประเทศ” 

17-18 ตุลาคม 2563 
โรงแรมรีเจ้นท์                       
เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

วิทยการฮาลาล งบประมาณ 
สกอท. 

ฝ่ายกิจการฮาลาล 



 
 

โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

โครงการอบรมท่ีปรึกษาฮาลาลประจำสถาน
ประกอบการ รุ่นท่ี 1 สำหรับผู้ท่ีเป็นอิหม่าม
ประจำมัสยิด 

19 กันยายน 2563  
ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลาม
แห่งชาติฯ 

ท่ีปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ 
(อิหม่าม) 

25,650.00 ฝ่ายกิจการฮาลาล 

โครงการอบรมท่ีปรึกษาฮาลาลประจำสถาน
ประกอบการ รุ่นท่ี 1 สำหรับบุคคลท่ัวไป 

22 กันยายน 2563 
ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลาม
แห่งชาติฯ 

ท่ีปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ 66,000.00 ฝ่ายกิจการฮาลาล 

โครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับผู้ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและท่ีปรึกษากิจการฮาลาล 

จังหวัดระยอง ท่ีปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ 320,000.00 ฝ่ายกิจการฮาลาล 

โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลประ
จำปี 2563 สำหรับการขอต่ออายุการรับรอง
ฮาลาล 

- สถานประกอบการ 
- ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลาม
แห่งชาติฯ 

สถานประกอบการ 15,000.00 ฝ่ายกิจการฮาลาล 

โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลประ
จำปี 2563 สำหรับการขอการรับรองฮาลาล
ใหม่ 

สถานประกอบการ 
 

สถานประกอบการ 15,000.00 ฝ่ายกิจการฮาลาล 

โครงการจัดทำวารสารมุสลิม กทม. ม.ค.-ธ.ค.63 มัสยิด/หน่วยงานราชการ/องค์กร/โรงเรียน/
บุคคลท่ัวไป 

311,400.00 ฝ่ายส่ือสารองค์กร 



 
 

โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

โครงการจัดทำรายการยาตีมทีวี “เสียงจาก
มิมบัรมัสยิด กทม.” 

ส.ค.- พ.ย.63 
สถานีโทรทัศน์ยาตีม
ทีวี 

ผู้สนใจท่ัวไป  ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

โครงการจัดทำรายการ “เสียงจากมิมบัร 
มัสยิด กทม.” Facebook live (รอมฎอน) 

25 เม.ย.- 23 พ. 
ค.63 

ผู้สนใจท่ัวไป  ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

โครงการจัดทำรายการ facebook live 1 ต.ค. -  พ.ย.63 ผู้สนใจท่ัวไป  ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

โครงการจัดทำรายการวิทยุ “เดือนบวชกับ
วิทยุรัฐสภา” 

เม.ย. - พ.ค. เวลา 
03.00 – 03.30 น. 
คล่ืน 87.5 

ผู้สนใจท่ัวไป  ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

โครงการจัดทำรายการวิทยุ “เสียงมุสลิม 
กทม.” 

ม.ค.-ธ.ค.63 
สถานีวิทยะ1 ปณ.
1035 A.M.    

สาธารณชนท่ัวไป 1 ปณ.1035 A.M. เวลา 
17.00-18.00 น. ทุกวันอาทิตย์ 
 

60,000.00 ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

โครงการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันท่ี 1 
เดือนอาหรับ 

ม.ค.-ธ.ค.2563 
จังหวัดชลบุรี 

เป็นข้อมูลให้จุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศวันท่ี 
1 เดือนอาหรับ (7,400X12) 

88,800.00 
 

ฝ่ายดูดวงจันทร์ 

โครงการจัดประชุมสัมนาผู้ประกอบการฮัจย์ 1 วัน ผู้ประกอบการบริษัทฮัจย์  ฝ่ายกิจการฮัจย์ 

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ท่ี
ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ์

1 วัน ผู้ท่ีประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ 40,321.00 ฝ่ายกิจการฮัจย์ 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อิหม่ามประจำมัสยิด เรื่อง “มุนากะฮาต” 

16 กย.63 /23 กย. 
63 

รุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2   145,404.00 ฝ่ายกอฎ๊ 



 
 

โครงการ 
ระยะเวลา/สถานที่

ดำเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

โครงการถวายพระพรชัยมงคล 29 พค. 63 
ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามฯ 

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

846,234.00 ฝ่ายกิจการพิเศษ 

โครงการศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาสำหรับ
ผู้สนใจท่ัวไป 

เสาร์สัปดาห์ท่ี 2 
และเสาร์สัปดาห์ท่ี 4 
ของทุกเดือน 

ผู้สนใจท่ัวไป จำนวน 400 คน 74,000.00/
เดือน 

ฝ่ายเผยแผ่และวิชาการ 

โครงการจัดทำคุตบะห์วันศุกร์/วันอีด เดือนละ 2 บท มัสยิดในกรุงเทพมหานคร/ผู้สนใจท่ัวไป  ฝ่ายเผยแผ่และวิชาการ 

ดะอ์วะตุ้ลอิสลาม facebook live ทุกวันพฤหัส  
17.00 – 18.00 น. 

ผู้สนใจท่ัวไป  ฝ่ายเผยแผ่และวิชาการ 

โครงการจัดพิมพ์ตำราวิชาการศาสนา ม.ค.-ธ.ค. 63 ผู้สนใจท่ัวไป/นักศึกษา/นักเรียน 55,500.00 ฝ่ายเผยแผ่และวิชาการ 

โครงการจัดทำหนังสือแนะนำ กอ.กทม. เป็น
ภาษาไทย อังกฤษ และอาหรับ 

 มัสยิดในกรุงเทพมหานคร/ผู้สนใจท่ัวไป  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 


