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ค ำเสนอขอปรญิญำปรัชญำดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์  
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นสาขาวิชาท่ีมีความเข้มแข็งท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ในเชิงปริมาณ เป็น
สาขาวิชาท่ีมีจ านวนนักศึกษามากเป็นอันดับหนึ่งของคณะ แสดงถึงการได้รับความนิยมสูงจากผู้เรียน ส่วนเชิง
คุณภาพนั้นเป็นสาขาวิชาท่ีมีอาจารย์ศักยภาพสูง ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตรว่า  มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีมีความรู้และ
ความสามารถในการจัดการสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์การท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  ตลอดจนมีความ
เช่ียวชาญในการวิจัยอย่างลึกซึ้งและความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจริยธรรม คุณธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีก าหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญาเอกมุ่งให้มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งาน สังคม และประเทศ 
 จากปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ยกย่องเชิดชูบุคคลท่ีมีผลงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐเป็นท่ีประจักษ์แก่สังคม ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือพลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง    
โดยมีภูมิประวัติและเกียรติภูมสินับสนุนดังนี้ 

พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เกิดเมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่ีอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จบการศึกษาจากระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนท่าช้างวิทยา  โรงเรียนต ารวจภูธรภาค ๗ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจรุ่นท่ี ๓๐ (นรต. ๓๐) จบหลักสูตรการบริหารงานต ารวจช้ันสูง รุ่นท่ี ๑๖ และหลักสูตร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี ๔๕ เริ่มรับราชการต ารวจต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะนั้นด ารงยศร้อย
ต ารวจตรี ต าแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลส าเหร่ (ร.ต.ต. รอง สวส. สน.ส าเหร่)  
รับผิดชอบงานหัวหน้าสายสืบ จากนั้นได้โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ สถานีต ารวจภูธร 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สถานีต ารวจภูธร อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย และมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ
ต ารวจท่ีส าคัญตามล าดับจนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยด ารงช้ันยศสูงสุดคือ พลต ารวจเอก 
(พล.ต.อ.) และด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดคือ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) หลังจาก
เกษียณอายุราชการจากส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้วประมาณเกือบ ๒ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ พลต ารวจเอก 
อัศวิน ขวัญเมือง ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการ
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านเทศกิจ ด้านงานปกครองและทะเบียน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี ๖๔/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งต้ังพลต ารวจเอก 
อัศวิน ขวัญเมืองให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบัน     

ในบทบาทของการเป็นต ารวจหรือ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” นั้น พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองได้
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของราษฎรจากมิจฉาชีพและอาชญากร สามารถบริหารจัดการคดีส าคัญระดับชาติจนสามารถจับกุม
ผู้กระท าผิดมาลงโทษมาแล้วหลายคดี ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนายต ารวจมือปราบฝีมือดีคนหนึ่งของ
ประเทศ จนได้รับฉายาจากส่ือมวลชนหลายฉายา ได้แก่ ฉายา “อัศวินปิดจ๊อบ” เนื่องจากมีวิธีการท างานท่ี
รวดเร็วและเฉียบขาด และฉายา “มือปราบไผ่เขียว” เนื่องจากสามารถขจัดแหล่งซ่องสุมและแพร่ยาเสพติดท่ี
ส าคัญในชุมชนไผ่เขียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส าเร็จ นอกจากนี้ จากการส ารวจความคิดเห็นจากเอแบค
โพล ได้รับการโหวตว่าเป็นนายต ารวจมือปราบท่ีประชาชนรู้สึกช่ืนชอบและบรรเทาเหตุอาชญากรรมได้มาก
ท่ีสุดอีกด้วย 

ในบทบาทของการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ “พ่อเมือง” นั้น พลต ารวจเอก อัศวิน 
ขวัญเมือง มีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้นในเมืองหลวงต้ังแต่เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานด้านอาชญากรรมและยาเสพติดมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านเทศกิจ 
โดยบูรณาการศาสตร์เชิงกฎหมายท่ีเคร่งครัด กับศาสตร์เชิงบริหารท่ียืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความสมดุล ไม่ตึงจน
สร้างความอัดอัดขัดข้องในการท างาน และไม่ย่อหย่อนจนท าให้ขาดความเป็นระเบียบวินัย จึงอาจกล่าวได้ว่า 
พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมืองเป็นรูปแบบใหม่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในแบบฉบับของ “พ่อเมือง
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ภายใต้ปณิธานท่ีว่า “ท าอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด”  

ผลงานท่ีโดดเด่นเป็นรูปธรรมในการบริหารรัฐกิจท่ีส าคัญ ได้แก่  การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยท่ัว
กรุงเทพมหานครเพื่อคืนพื้นท่ีทางเท้าให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวก การทวงคืนพื้นท่ี ปรับพื้นท่ี และปรับ
ภูมิทัศน์บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬเพื่อจัดท าเป็นสวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ และการ
บริหารจัดการเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๖๑ พลต ารวจเอก 
อัศวิน ขวัญเมืองได้ประกาศวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดท่ีว่า “Now ท าจริง เห็นผลจริง” 
โดยมีนโยบายส าคัญจ าแนกออกเป็น ๔ ระยะ คือ ๑) ระยะ ๑๐๐ วัน-เพิ่มการบริการฉับไว ใกล้ชิดชุมชน 
ประชาชนปลอดภัย ๒) ระยะ ๒๐๐ วัน-พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา เพิ่มศักยภาพโรงเรียน กทม. ๓) ระยะ 
๓๐๐ วัน-กรุงเทพฯ เปล่ียนแปลง พร้อมบริการทันใจด้วยระบบออนไลน์  และ ๔) ระยะ ๑ ปี - ผลิตคน      
ผลิตงาน ทุกโครงการจับต้องได้ เห็นผลจริง นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้เปิดช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามภารกิจ การท างาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
กรุงเทพมหานครหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางเฟซบุ๊ค ช่องทางไลน์ และช่องทางเว็บบล็อก แสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างแท้จริง   

ด้วยเกียรติประวัติและเกียรติคุณอันถือเป็นคุณูปการส าคัญท่ีมีต่อประเทศชาติท้ังในด้านการ
พิทักษ์สันติราษฎร์และด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ถือเป็นต้นแบบของนักบริหารท่ีสามารถบูรณาการองค์
ความรู้จากประสบการณ์เดิมและส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ได้อย่างสมดุล ควรแก่การยกย่องและกล่าวขวัญถึง
ในฐานะ “เอกบุรุษ” จึงเห็นสมควรเสนอช่ือพลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เพื่อขอรับพระราชทานปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เพื่อเป็นการ
ยกย่องเชิดชูผู้ท าคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 
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ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

_____________________________ 
๑. ชื่อผู้ได้รับเสนอ :  พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 
๒. ประวัติและผลงำน 

๒.๑ ประวัติ 
                 ช่ือ :  พลต ารวจเอก อัศวิน  นามสกุล : ขวัญเมือง 
                 เกิด:  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔  อายุ : ๖๖ ปี 
                 สัญชาติ :  ไทย    ศาสนา : พุทธ 
                 ท่ีอยู่ปัจจุบัน ๖๗/๑๒ หมู่ท่ี ๓ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
                 ประวัติกำรศึกษำ 

 ระดับประถมศึกษา                โรงเรียนวัดนางบวช อ าเภอบางนางบวช                                                                       
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนท่าช้างวิทยา อ าเภอบางนางบวช                                                                       
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 นักเรียนพลต ารวจ โรงเรียนต ารวจภูธร ๗ จังหวัดนครปฐม 
 ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต (นายร้อยต ารวจ รุ่นท่ี ๓๐) 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

หลักสูตรการบริหารงานต ารวจช้ันสูง รุ่นท่ี ๑๖ 
หลักสูตรวิทยาป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี ๔๕ 

 
            ประวัติกำรรับรำชกำรที่ส ำคัญ 

ต ำแหน่ง ปี พ.ศ. 
 รอง สวส.สน.ส าเหร่                                         ๒๕๒๐-๒๕๒๑ 
 รอง สวส.สภ.อ.อู่ทอง                                         ๒๕๒๑-๒๕๒๔ 
 รอง สวป.สภ.อ.เมืองนครปฐม                            ๒๕๒๔-๒๕๒๘ 
 สว.สภ.อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี                            ๒๕๒๘-๒๕๓๒ 
 ผบก.ภ.จ.เชียงราย                                              ๒๕๔๑-๒๕๔๒ 
 ผู้บังคับการกองปราบปราม                                 ๒๕๔๒-๒๕๔๔ 
 บัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๒                               ๒๕๔๙-๒๕๕๐ 
 บัญชาการต ารวจนครบาล                                 ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
 รักษาการผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๒                ๒๕๕๓ 
 ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐) ด้านการสืบสวน                          ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
 รักษาการผู้บัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๑                  ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
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ต ำแหน่ง ปี พ.ศ. 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                            ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙-ปัจจุบัน 

 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 

             ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

๑. ด้ำนกำรรับรำชกำรต ำรวจ  
ปี พ.ศ. ประสบกำรณ์ 
๒๕๒๐ รองสารวัตรสอบสวน สถานีต ารวจนครบาล ส าเหร่ 
๒๕๒๒ รองสารวัตรสอบสวน สถานีต ารวจภูธร อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
๒๕๒๔ รองสารวัตรปราบปราม สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
๒๕๒๕ เล่ือนยศเป็นร้อยต ารวจเอก  
๒๕๒๖ สารวัตร แผนก ๕ กองก ากับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการต ารวจภูธร

ภาค ๓ จังหวัดนครปฐม  
๒๕๒๘ สารวัตรหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
๒๕๓๑ เล่ือนยศเป็นพันต ารวจโท 
๒๕๓๒ รองผู้ก ากับวิทยาการ กองบังคับการต ารวจภูธร ภาค ๓ จังหวัดนครปฐม 
๒๕๓๔ ผู้ก ากับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๒๕๓๖ รักษาการผู้ก ากับการสารวัตรสืบสวนภาค ๗ จังหวัดนครปฐม  
๒๕๓๘ รองผู้บังคับการต ารวจกองปราบปราม  
๒๕๔๑ ผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวัดเชียงราย 
๒๕๔๒ ผู้บังคับการต ารวจกองปราบปราม  
๒๕๔๔ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  
๒๕๔๗ รองผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  
๒๕๔๙ ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๒  
๒๕๕๐ ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล  
๒๕๕๑ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
๒๕๕๓ ท่ีปรึกษา (สบ ๑๐) ด้านการสืบสวน                          

 
๒. ด้ำนกำรปกครองท้องถ่ิน (รูปแบบพิเศษ) 

ปี พ.ศ. ประสบกำรณ์ 
๒๕๕๖ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย งานเทศกิจ งานปกครองและทะเบียน 
๒๕๕๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
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๓. ด้ำนกำรเป็นกรรมกำร/อนุกรรมกำร 
๓.๑ กรรมกำรหน่วยงำนหรือองค์กร 
ปี พ.ศ. ประสบกำรณ์ 
๒๕๔๓ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๒๕๕๑ กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๒๕๕๘ สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
๒๕๕๘ กรรมการบริหารการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
๒๕๖๐ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) 
๒๕๖๐ อนุกรรมการด้านอ านาจหน้าท่ีและภารกิจต ารวจ 
 กรรมการมูลนิธิกรงุเทพมหานคร 
 ๓.๒ กรรมกำรที่ปรึกษำโครงกำรหรือกิจกรรม 
ปี พ.ศ. ประสบกำรณ์ 
๒๕๕๙ กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ ประธานท่ีปรึกษาผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 
๒๕๖๐ ประธานท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดการพื้นท่ีส าหรับโครงการปลูกป่าในใจ

คน ตามศาสตร์พระราชา 
๒๕๖๐ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์

กรุงเทพมหานคร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ กรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ กรรมการท่ีปรึกษาการจัดงาน “บีดีเอ็มเอสกรุงเทพมาราธอน ครั้งท่ี ๓๐) 
๒๕๖๐ กรรมการท่ีปรึกษาโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” 
๓.๓ กรรมกำร/อนุกรรมกำรโครงกำรหรือกิจกรรม 
ปี พ.ศ. ประสบกำรณ์ 
๒๕๕๙ ประธานกรรมการอ านวยการโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพ 
๒๕๕๙ ประธานคณะท างานช่วยเหลือชาวนาในการจ าหน่ายข้าว 
๒๕๕๙ กรรมการขับเคล่ือนการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

๒๕๕๙ กรรมการและคณะท างานจัดงาน World Travel and Tourism Council 
(WTTC) Global Summit 2017 

๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร 

๒๕๕๙ คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ 
๒๕๖๐ ประธานกรรมการกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา และ

คณะท างานบริการจัดการกองทุน 
๒๕๖๐ อนุกรรมการเตรียมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) 
๒๕๖๐ กรรมการบริหารการจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” 
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ปี พ.ศ. ประสบกำรณ์ 
๒๕๖๐ กรรมการอ านวยการจัดโครงการประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โลก ประจ าปี ๒๕๖๐ (World Rabies Day 2017) 
๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการด้านการขับเคล่ือนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 

ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

๒๕๖๐ ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ กรุงเทพมหานคร 

 
๒.๒ ผลงำน 

  ๒.๒.๑ ด้ำนกำรถวำยควำมจงรักภักดีแด่องค์พระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์  
๑) การถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร และ บรมวงศานุวงศ์ รวมจ านวน ๕๑๕ ครั้ง ท้ังการรับเสด็จโดยเป็นหมายก าหนดการและการเสด็จเป็น
การส่วนพระองค์ ในช่วงรับราชการต ารวจ  

๒) การบริหารจัดการพื้นท่ีท้องสนามหลวง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
นับต้ังแต่วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง อาหาร ท่ีพัก ความปลอดภัย 
ความสะอาด การแพทย์และสาธารณสุข รวมท้ังดูแลรักษาพื้นท่ีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติ 
ด้วยความส านึกในพระกรุณาธิคุณ หาท่ีสุดมิได้ 

๓) การบริหาร จัดการ จัดเตรียม และด าเนินการ บูรณาการร่วมกับหน่วยท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เริ่มต้ังแต่เคลียร์พื้นท่ีก่อนสร้างพระเมรุมาศ การจัดวางผังพื้นท่ีและ
การปรับภูมิทัศน์การบริการทางการแพทย์ การดูแลสุขอนามัย การจัดระเบียบอาหารและของบริจาค การ
จัดเก็บขยะมูลฝอย การอ านวยความสะดวกกับการจราจร การจัดท่ีพักค้างให้แก่ประชาชน  การดูแลรักษา
ความปลอดภัย การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม การจัดสถานท่ีวางดอกไม้จันทน์ การปรับพื้นให้เหมาะสมกับ
ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศ การรวบรวมเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปประกอบพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล และเชิญเถ้า
ดอกไม้จันทน์ ขึ้นเรือหลวงสีชัง ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในทะเลอ่าวไทย 

๒.๒.๒ ด้ำนกำรสืบสวนสอบสวน 
      ปฏิบัติหน้าท่ีในการติดตาม สืบสวนและสอบสวนคดีส าคัญหลายคดี โดยใช้ทักษะและ

องค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การประสานงาน การท างานเป็นทีม การสร้างศรัทธาในการท างาน การท าความ
เข้าใจกับเหตุการณ์ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่ีงานจ าลองสถานการณ์ เข้าถึงประชาชนในพื้นท่ี  ประมวล
และล าดับเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ จนท าให้สามารถติดตามจับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย ปิดคดี
ส าคัญระดับชาติเป็นจ านวนมาก ได้แก่ คดีสังหารนายศุภฤกษ์ เรือนใจมั่น (โจ ด่านช้าง) คดีคาร์บอมบ์รถอดีต
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คดีจับกุมนายประชา โพธิพิพิธ (ก านันเซี๊ยะ) คดีจับกุมนายนพพล 
ประสงค์ศิล (จ๊ิบ ไผ่เขียว) และคดีวิสามัญฆาตกรรมนายชาญชัย ประสงค์ศิล (โจ๊ก ไผ่เขียว) เป็นต้น จนได้รับ
ฉายาว่า “อัศวินปิดจ๊อบ” และ “มือปราบไผ่เขียว”  
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๒.๒.๓ ด้ำนกฎหมำย  
    ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการด้านกฎหมายท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑) สมำชิกสภำขับ เคลื่ อนกำรปฏิ รูปประเทศ  (สปท.) ตามประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรี ท าหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ เสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และหาก
เห็นว่ากรณีใดจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับ ให้ สปท.จัดท าร่างพระราชบัญญัติขึ้นเสนอต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีเดิมเหมือนกับอ านาจหน้าท่ีของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) 

๒) กรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (ต ำรวจ) ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าหน้าท่ีพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับต ารวจในเรื่อง หน้าท่ี อ านาจ และภารกิจ
ของต ารวจให้เหมาะสม การบังคับใช้กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา และระบบการสอบสวนคดีอาญาให้เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่าข้าราชการ
ต ารวจจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมแก่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายและการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบ
คุณธรรมท่ีชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งต้ังและโยกย้าย ต้องค านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบ
กัน เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ 
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนและมีขวัญก าลังใจในการท างาน 

 ๒.๒.๔ ด้ำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑) กำรเปิดแหล่งเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร  
 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เกิดขึ้นจากการท่ี

กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Capital) เมื่อปี ๒๕๕๖ จากองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งพันธกิจหนึ่งท่ีส าคัญท่ีเสนอไว้ คือ 
โครงการจัดต้ังหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดสถานท่ีต้ังบริเวณมุมถนนตะนาว ใกล้กับส่ีแยกคอกวัว 
อาคารได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นด้วยรูปทรงแบบ Arts Deco ท่ีผสมผสานอารยธรรมตะวันตกกับ
อารยธรรมแบบศิลปะไทย ภายในมีบริการแบบครบวงจรตามแบบฉบับห้องสมุดยุคใหม่ ประกอบด้วย 
นิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุดส าหรับผู้พิการ ห้องฉายภาพยนตร์ Book Café ห้องสมุดส าหรับเด็กและ
เยาวชน ห้องเงียบส าหรับท ากิจกรรมเฉพาะกลุ่ม หอเกียรติยศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หอเกียรติยศนัก
ประพันธ์และกวีแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ โดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการอย่างหลากหลาย ท้ังหนังสือ
ท่ัวไป หนังสือนิทาน หนังสือประเทศเพื่อนบ้าน (อาเซียน) วรรณกรรมต่างประเทศ หนังสือหายาก รวมถึงส่ือ
โสตทัศนวัสดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย 

๒) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจศึกษำภำษำที่ ๒ (อังกฤษภำคปฏิบัติ Inspiration: 
Friend-to-Friend) ใน Theme “เรำจะไม่ทิ้งกัน” (No one left behind)  

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน พร้อมก้าวทันต่อความเปล่ียนแปลงของกระแส
สังคมโลก โดยการสร้างช่ือเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและทุก
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถแข่งขันได้ระดับสากล รวมท้ังขยายความเท่าเทียมทาง
การศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเพื่อให้นักเรียนของกรุงเทพมหานครมีความรู้ในด้าน
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ซึ่งโครงการสร้างแรงบันดาลใจศึกษา
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ภาษาท่ี ๒ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการท่ีใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีมีความสุขในการ
เรียนรู้สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารด้วยความมั่นใจและเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ ด้วยการ
ใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก โดยมีครู
ชาวต่างชาติสอนเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นโอกาสทางการศึกษาท่ีดีส าหรับนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ให้มีพื้นฐานทางภาษาเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพต่อไป 

 
๓) กำรให้ทุนเอรำวัณ 

ทุนเอราวัณเป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 
หลักสูตร ๕ ปี โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมหาวิทยาลัย ๗ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รับสมัคร ๕ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับสมัคร ๒ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รับสมัคร ๓ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัคร ๓ สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับ
สมัคร ๒ สาขาวิชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัคร ๒ สาขาวิชา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม รับสมัคร ๒ สาขาวิชา รวมท้ังหมด ๑๐๐ ทุน โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นนักเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จากโรงเรียนในสังกัดกทม. ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๙ โรงเรียน หรือเป็น
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการหรือบุคลากร กทม. ท่ีรับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
โดยนักเรียนต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ถึงภาคต้นของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ไม่ต่ ากว่า 
๒.๕๐ นอกจากนี้ ต้องผ่านการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา 
และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีสถาบันการศึกษาก าหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้น าท่ีดี 
มีความรับผิดชอบ และมีวินัย   โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาท่ี เรียนตามจ านวน ท่ีระบุ  และ
กรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร (๕ ปี) เมื่อผู้รับทุน
ส าเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการชดใช้ทุน ซึ่งจะท าให้กรุงเทพมหานครมีบุคลากรครูท่ีรักใน
องค์กร ผูกพันในกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นคนในภูมิล าเนากรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง 

๒.๒.๕  ด้ำนสังคม 
  ในระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน 

ขวัญเมือง มีผลงานเด่นเป็นท่ีประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ ดังนี้ 
๑) กำรขอยกเว้นอำกรรถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟส่องสว่ำง และรถบรรทุก  
 พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ด าเนินการขอยกเว้นอากรรถประเภท

ต่างๆ ดังกล่าว และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามในค าส่ัง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๕๑/๒๕๕๙ เรื่องการด าเนินการกับของท่ีเก็บในเขตปลอดอากรและเขต
ประกอบการเสรี (Free Zone) และของท่ีใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ในราชกิจจานุเบกษา “ข้อ 
๙ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟส่องสว่าง และรถบรรทุก…ได้รับการยกเว้นอากรแห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐...” ส่งผลให้ช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้หลายล้านบาท 

๒) กำรจัดระเบียบหำบเร่แผงลอย 
 การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ยกเลิกจุดผ่อนผันท่ีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รุก

ล้ าพื้นท่ีทางเท้าเพื่อคืนพื้นท่ีให้ประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกท่ัวกรุงเทพมหานคร เป็นการสร้างภาพลักษณ์
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่ีสะอาด สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย
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ของประชาชน โดยสามารถยกเลิกจุดผ่อนผันได้เกือบ ๕๐๐ จุดจากประมาณ ๗๐๐ จุด จุดท่ีส าคัญได้แก่ 
ปากคลองตลาด สยามสแควร์ ประตูน้ า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และวงเวียนใหญ่ เป็นต้น 

๓) กำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหำกำฬ 
 การปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริ เวณป้อมมหากาฬและคลองโอ่งอ่าง เพื่อสร้าง

สวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณสถาน ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬประมาณ
ร้อยละ ๘๐ โดยส านักการโยธาได้น าดินมาเทเพิ่มเติม พร้อมท้ังปรับระดับพื้นดินให้สูงเท่ากับด้านท่ีก าลัง
ด าเนินการปรับปรุงอยู่ในขณะนี้ จากนั้น ส านักส่ิงแวดล้อมจะเข้าพื้นท่ีด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูหญ้า 
ปลูกต้นไม้ จัดท าสวนสาธารณะช่ัวคราว ส่วนต้นไม้ท่ีอยู่ภายในป้อมมหากาฬจะไม่มีการล้อมย้ายไปปลูกท่ีอื่น 
แต่จะตัดแต่งกิ่งก้านให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม พร้อมท้ังอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ป้อมมหากาฬ ด้านส านักผัง
เมืองจะจัดท าป้ายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของป้อมมหากาฬ ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมามีป้อมปราการ ๑๔ ป้อม 
ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง ๒ ป้อม คือป้อมมหากาฬ และป้อมพระสุเมรุ โดยจัดท าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้ทราบถึงประวัติของป้อมดังกล่าว ส่วนส านักงานเขตพระ
นครด าเนินการพัฒนาท าความสะอาด พร้อมท้ังจัดก าลังเจ้าหน้าท่ีเทศกิจหมุนเวียนเข้ามาดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยต่อไป 

๔) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์น้ ำท่วม 
เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีฝนตกในกรุงเทพมหานครถึง ๒๐๓ มิลลิเมตร 

ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ท่ีฝนตกมากท่ีสุดในรอบปี ท าให้การระบายน้ าเกิดปัญหาติดขัด 
ต้องใช้เวลาอย่างมาก และเกิดน้ าท่วมเป็นวงกว้าง จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีการ
วางแผนพร้อมรับมือกับน้ าท่วมขัง ในกรณีท่ีมีฝนตกหนักตลอดเวลา ด้วยการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็วทันใจ ท าให้สามารถคล่ีคลายปัญหาน้ าท่วมได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

๒.๒.๖ ด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 
นอกจากนี้  พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ยังได้ประกาศวาระการพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้นโยบาย NOW “ท าจริง เห็นผล
จริง” โดยชูกรอบการท างาน ๑๐๐ วัน จนถึง ๑ ปี ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ๑๐๐ วัน เพิ่มกำรบริกำรฉับไว ใกล้ชิดชุมชน ประชำชนปลอดภัย 
 โดยการจัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ กทม. และ ๕๐ 

ส านักงานเขต เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความสวยงามของคูคลอง ในส่วนของบริการเพื่อ
ประชาชน มีโครงการนัดหมอล่วงหน้ารักษาเร็วขึ้น ให้ประชาชนนัดหมายผ่านศูนย์ BFC เพื่อลดเวลาในการรอ
พบแพทย์ โครงการท้ิงเป็นท่ีเก็บเป็นเวลา ท้ังบนบกและริมน้ าครบทุกพื้นท่ี ๘๕๕ จุด และโครงการ กทม.เมือง
สว่าง ไฟติดทุกดวงในสวนสาธารณะ สะพาน ถนน ตรอก และซอย รวมแล้วกว่า ๖๐๖๕ จุด เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน ซึ่งขณะนี้การด าเนินการในระยะท่ีหนึ่งนี้ส าเร็จลุล่วงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

๒) ๒๐๐ วัน พัฒนำคน พัฒนำกำรศึกษำ เพิ่มศักยภำพโรงเรียน กทม. 
 ส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนกรุงเทพมหานคร โดยให้ทุนการศึกษาแก่

นักเรียน ๑๐๐ คน ส าหรับเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในต่างแดน เดินหน้าโครงการเด็กหลังห้อง ดูแลเด็ก
ในกลุ่มเส่ียงอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดสรรทุกเรียนครูปีละ ๑๐๐ ทุน เป็นเวลา ๕ ปี และ Pipe Jacking หรือท่อ
ลอดช่วยเพิ่มการระบายน้ าจะแล้วเสร็จใน ๒ เส้นทางจากท้ังหมด ๑๐ เส้นทาง การปรับปรุงภูมิทัศน์ย่าน
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ปากคลองตลาด เปิดสวนสาธารณะฝ่ังธนบุรีแห่งใหม่ ๒ สวน ประกอบด้วย สวนเพชรเกษม ๖๙ และ สวน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

๓) ๓๐๐ วัน กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง พร้อมบริกำรทันใจด้วยระบบออนไลน์  
 ต้ังศูนย์สร้างสุขทุกวัยเปิดบริการครบท้ัง ๕๐ เขต การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ๒ 

สาย สร้างถนนอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้สวยงามครบท้ัง ๙ เส้นทาง มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้นด้วยสวนสาธารณะแห่ง
ใหม่ย่านกาญจนาภิเษก และการพัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ติดต่อรับบริการด้านงานทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ 

๔) ๑ ปี ผลิตคน ผลิตงำน ทุกโครงกำรจับต้องได้ เห็นผลจริง  
 โครงการท่ีเริ่มด าเนินการนับต้ังแต่ ๑๐๐ วันแรก จะแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการ

สร้างสถานีดับเพลิงย่อย ๕ สถานี โครงการเพิ่มโรงพยาบาล ๒ แห่ง โครงการ Water Bank ธนาคารน้ าใต้ดิน 
จะแล้วเสร็จท้ัง ๕ จุด โครงการแก้มลิงเก็บน้ าตามศาสตร์พระราชา แล้วเสร็จ ๔ จุด และโครงการ Pipe 
Jacking แล้วเสร็จอีก ๖ เส้นทาง 

 
 ๒.๒.๗  เกียรติคุณและรำงวัลที่ได้รับ 

ปี พ.ศ. เกียรติคุณ รางวัล 
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ช้ันมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
- เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) 

๒๕๕๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ช้ันมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
(ม.ป.ช.) 

๒๕๕๓ ได้รับเลือกเป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ 
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กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ควำมสอดคล้องของกำรด ำรงชีวิต กำรปฏิบัติงำน และผลงำนของพลต ำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง 
ที่สมควรได้รับพระรำชทำนปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

 
หลักสตูรปรัชญำดุษฎบีณัฑติ

กิตติมศกัดิ ์
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์

กำรด ำรงชีวิตและแนวทำง
ปฏิบตัิงำน 

ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็คุณประโยชน์ 
ด้ำนต่ำงๆ 

เกียรตคิณุที่ได้รับ 

ปรัชญำของหลักสูตร 
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มีความรู้และความสามารถใน
การจัดการสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาองค์การทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตลอดจนมี
ความเชี่ยวชาญในการวิจัยอย่างลึกซึ้ง
และความสามารถในการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีจริยธรรม คุณธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม และสามารถปรับวิถี
ชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม 
รวมทั้ งมี การพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบัติตนตามศีลธรรม 
๒. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ 
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทาง

พลต ารวจเอกอัศ วิน ขวัญ เมื อง  มี
ปรัชญาในการด ารงชีวิตและแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ส าคัญหลายประการ ดังน้ี 
๑. ด้วยใจภักด์ิ 

เป็นการบันทึกผลงานการบริหาร
จั ดก ารตามภารกิ จ พิ เศษ ของ
กรุงเทพมหานครในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
โดยรวมรวมเป็นหนังสือจ าแนก
งานออกเป็นภาคส่วนต่างๆ คือ  
- เตรียมพร้อมดูแลประชาชนใน

วันที่ทุกข์ท้นท่วมใจ  
- คลายเศร้าบรรเทาทุกข์ด้วย

การดูแลสุขอนามัยครบวงจร 
- ดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง

เ พ่ื อ รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ใจ ให้
เข้มแข็ง 

- อ านวยความสะดวกให้ทุ ก
ดวงใจในวันที่ถนนทุกสายมุ่งสู่

ผลการด าเนินงานที่สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลส าเร็จหรือความคืบหน้า ได้อย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ภายในเวลา ๖ เดือน และ ๑ ปี ด้วยการใช้ทรัพยากร  ที่มีอยู่เพ่ือให้
ท างานได้ทันที มีประสิทธิภาพและประหยัดและด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือเป็นการ
วางรากฐานของงงานและโครงการในการพัฒนาเมืองและดูแลคนกรุงเทพฯในอนาคตต่อไป 
ภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ  แก้ไขทันที” ประกอบด้วย ๑ ภารกิจพิเศษ ๕ นโยบาย
ทันใจ ๑๙ ภารกิจ ดังน้ี 
ภำรกิจพิเศษ : กำรบริหำรจัดกำรมณฑลพิธีท้องสนำมหลวง 
- กรุงเทพมหานครแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ด้วยการดูแลจัดการพ้ืนที่ท้องสนามหลวง นับต้ังแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มา
แสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ ด้านการเดินทาง อาหาร ที่พัก ความ
ปลอดภัย ความสะอาด การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งดูแลรักษาพ้ืนที่ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติ ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
นโยบำยที่ ๑ “สะอำด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
ประกอบด้วยภารกิจ ดังน้ี  
๑) จัดต้ังศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC รับค า

ร้องขอด้านทะเบียนราษฎร์และการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพ้ืนที่รับค าร้องและพ้ืนที่
พิจารณาออกจากกันเพ่ือลดข้ันตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด 
ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ   

๒) รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด ทั้งผู้ประกอบการ 

๑. ได้รับการลงคะแนน (Vote) 
จากการส ารวจความ คิด เห็ น 
(ABAC Pole) ว่าเป็นนายต ารวจ
มือปราบท่ีประชาชนช่ืนชอบและ
บรรเทาเหตุอาชญากรรมได้มาก
ท่ีสุด 
๒. ได้รับการเลื่อนช้ันยศและ 
ต าแหน่งอย่างต่อเน่ืองจนถึงช้ัน
ยศสูงสุด (พลต ารวจเอก)  
๓. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันสูงสุด คือครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ช้ัน
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 
๔. ได้ รั บ เลื อ ก เป็ นพ่ อ ดี เด่ น

แห่งชาติประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
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รัฐประศาสนศาสตร์ มีความ   สามารถ   
ในการเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ รวมทั้ ง
สร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
๓. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ ใช้
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหา
ที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนน าทักษะทางการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความ
เป็นพลวัตและ  มีความสลับซับซ้อนได้ 
อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
๔. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถ 
ปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย 
รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มี
ภาวะผู้น าในทางวิชาการและสามารถ
แสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐาน
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
๕. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี 
ประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่าง

พระบรมมหาราชวัง 
- ถวายอาลัย ธ ผู้สถิตในใจชั่วนิ

รันดร์ 
๒. กำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ 
- ในฐำนนักปฏิบัติมืออำชีพ มี

ความมุ่ งมั่ น  ต้ั งใจ จริ งจั ง 
ขยันขันแข็ง ถึงลูกถึงคน และ
หนักเอาเบาสู้ โดยเฉพาะการ
ปฏิบั ติงานที่ เกี่ ยวเน่ืองกับ
สถาบันหลักของชาติ และ
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ในฐำนะนักบริหำรมืออำชีพ 
มีการวางแผน บริหารจัดการ
อ ย่ า ง รั ด กุ ม  มี วิ สั ย ทั ศ น์
กว้างไกล มีทั้งความเด็ดขาด
เข้มแข็งและความยืดห ยุ่น
ตามหลักการบริหารจัดการ
กับมวลชน 

๓. ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที (Now) 
ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
แบบรวดเร็ว ฉับไว แก้ปัญหาอย่าง
เร่ ง ด่ วน แล ะต รงป ระ เด็ น  ไม่
ผัดวันประกันพรุ่งในลักษณะ “ท า
จริง เห็นผลจริง” ประกอบด้วย ๕ 

เจ้าของบ้าน ร้านค้า และจิตอาสาร่วมกันท าความสะอาดย่านชุมชน ย่านการค้า คู คลอง 
ทั่วกรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และปลูกจิตส านึกร่วมกันดูแลรักษาพ้ืนที่ให้
สวยงามเป็นระเบียบ  

๓) คลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ าท่วม รณรงค์เก็บผักตบชวา ทั้งในแม่น้ าเจ้าพระยา 
และในคลองทั่วกรุงเทพฯ และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ิม
รายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด 

นโยบำยที่ ๒ “สะดวก” (CONVENIENT) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 
ประกอบด้วยภารกิจ ดังน้ี 
๑) Bangkok2U รู้ทันเหตุการณ์ เปิด Application ให้บริการข้อมูลประชาชน เก่ียวกับ

สภาพฝน สภาพน้ าท่วม สภาพการจราจรบนท้องถนน ที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางในการเดินทาง 

๒) น้ าเร่งระบาย สั่งการได้ทันที ๒๔ ชั่วโมง เร่งระบายน้ า ลดการท่วมขัง ด้วยการสั่งการ
ระยะไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าอย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ เพ่ือเร่งการระบายน้ าลงสู่คลองหรืออุโมงค์ระบายน้ า เพ่ือลดการท่วมขัง 
และสามารถระบายน้ าในพ้ืนที่จุดอ่อนน้ าท่วมให้พ้นวิกฤตได้ในเวลาอันสั้น 

๓) ชวนเอกชนท าแก้มลิง อิงศาสตร์พระราชา ในพ้ืนที่จุดอ่อนน้ าท่วม น าร่องในหมู่บ้าน
จัดสรรพ้ืนที่ลาดพร้าว โดยประสานความร่วมมือขอใช้บึงรับน้ าเป็นแก้มลิงพักน้ า 
พร้อมติดต้ังเครื่องสูบเพ่ือเร่งระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ลงสู่ระบบระบายน้ าหลัก ลดเวลา
น้ าท่วมขัง 

๔) ทางแยกห่วงใย ใส่ใจทุกคน ผลักดันพัฒนาทางแยกส าคัญร่วมกับภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
ให้เป็น “ทางแยกสะดวกปลอดภัย” ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกในการสัญจรและการ
ใช้ชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงวัย และประชาชนทั่วไป ตามหลักสากลของการออกแบบเพ่ือ
ทุกคน พร้อมขยายการด าเนินงานสู่พ้ืนที่อื่น ๆ ในอนาคต 

นโยบำยที่ ๓ “ปลอดภัย” (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชน
และสังคมปลอดภัย ประกอบด้วยภารกิจที่ ดังน้ี 
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เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมถึง       
มีความรู้ความสามารถใช้ เครื่องมือ
ในทางสถิติข้ันพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา
ทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
สามารถใช้ เค รื่ อ งมื อทางส ถิ ติม า
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 

นโยบายทันใจ ดังน้ี 
๑) ส ะ อ ำ ด  ( Clean)  : 

บ้านเมืองสะอาด การบริหาร
ราชการใสสะอาด 

๒) สะดวก  (Convenient)  : 
เดิ นท าง สะ ด วก  ใช้ ชี วิ ต
สะดวก ข้อมูลสะดวก 

๓) ปลอดภัย (Community) : 
ชี วิตปลอดภั ย  ทรัพ ย์สิ น
ปลอดภัย ชุมชนและสังคม
ปลอดภัย 

๔) คุณ ภำพ ชีวิ ต ดี  (Care) : 
ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 

๕) วิ ถีพ อ เพี ย ง  (Common 
way of living) : ภูมิ ใจใน
รากฐานไทย พอใจในความ
เป็นอยู่ 

๑) ปรับจริง จับจริง รถจอดและว่ิงบนทางเท้า กวดขัน ๖ เส้นทางที่มีปัญหาสูงสุด ได้แก่ 
ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ ๔ ถนนเพชรบุรี ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก และ
ถนนจรัญสนิทวงศ์ พบผู้ฝ่าฝืนกฏ จับทันที ปรับสูงสุด ๕,๐๐๐ บาท 

๒) สั่งปิดสถานบริการฝ่าฝืนกฏหมาย ด าเนินการทันที บูรณการหน่วยงาน ร่วมกวดขัน 
จัดระเบียบ สถานบริการเปิดเกินเวลา จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ า
กว่า ๒๐ ปี ปล่อยละเลยให้มีการน าอาวุธหรือยาเสพติดเข้าสถานบริการ ส่งเสียงดัง
ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ  

๓) Public Eyes เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒๔ ชั่วโมง รวม
ศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง พร้อมบริหารจัดการและแก้ไข
เหตุการณ์ทันท่วงที ๒๔ ชั่วโมง น าร่องในพ้ืนที่ชั้นใน   ย่านธุรกิจ และจุดเชื่อมต่อ
คมนาคม 

๔) เปลี่ยนพ้ืนที่เปลี่ยวเป็นพ้ืนที่โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย
โดยบังคับกฏหมายให้เจ้าของที่ดินรกร้างมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รับผิดชอบ
จัดการปรับปรุงพ้ืนที่ ฝ่าฝืน ด าเนินคดีทันท ี

นโยบำยที่ ๔ “คุณภำพชีวิตที่ดี” (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ ประกอบด้วยภารกิจ ดังน้ี 
๑) ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา รวมพลังภาคีเครือข่ายปลูกป่าชายเลนในเขต

บางขุนเทียน เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้และปลูกจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติให้กับประชาชน เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ 

๒) ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร จ านวน ๑๑๐ ต้น ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพ้ืนที่ ๕๐ เขต เพ่ือสร้างร่ม
เงา ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชน ใต้ร่มพระบารมี 

๓) Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว 
และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ 
บริการที่ส านักงานเขตการเพ่ิมพูนความรู้และทักษษะอาชีพ และการเดินทาง      
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ด้วยรถตู้วีลแชร์ 
๔) เร่งรัดโครงการ “พระปกเกล้า สกายปาร์ค” ปรับปรุงเส้นทางสัญจรบริเวณช่องกลาง

สะพานพระปกเกล้า ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ให้เป็นสวนลอยฟ้า พร้อมทางเดินและมุม
พักผ่อน ชมวิวที่สวยงามของแม่น้ าเจ้าพระยา 

๕) เปลี่ยนพ้ืนที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พ้ืนที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพ่ือชีวิต” ๑ เขต 
๑ ชุมชน มีสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ชามชุมชนให้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออก
ก าลังกายและจัดกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย สร้าง
ความสัมพันธ์ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

๖) สร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาและมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน ในทุกระดับและ
ทุกสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง
ขยายความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในทุกพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะชุมชนด้อยโอกาส 

นโยบำยที่ ๕ “วิถีพอเพียง” (COMMON WAYS OF LIVING) : ภูมิใจในรากฐานไทย 
พอใจในความเป็นอยู่ ประกอบด้วยภารกิจ ดังน้ี 
๑) เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้

ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง
เป็นหลักคิดและแรงบันดาลใจให้เหล่าพสกนิกรได้ปฏิบัติตาม และร่วมกันสานต่อ
พระราชปณิธานให้เกิดความสุข ความเจริญมั่นคงต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

๒) จัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” ริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร 
ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน ด้วยการจัด
ระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร จั ดจ าหน่ายสินค้า Bangkok Brand และ 
Street Food พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรมฟ้ืนจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง 

 


