


นโยบาย ผบ.ทร. ประจําป ๒๕๕๔

นโยบายท่ัวไป

ขอ ๖. พัฒนาสงเสริมการสรางศูนยกีฬาครบ

วงจรในพื้นท่ีหลักของ ทร. เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ขาราชการ และเปนสวัสดิการกาํลังพล ทร.
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 กลุมงานปรับปรุงสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ วงเงิน ๒๒๘,๗๕๐,๐๐๐.- บาท 

 อาคารโรงยิม

 อาคารพักนักกีฬา

 สนามเทนนิสมาตรฐาน

 สระวายนํ้า

 โรงพละมาตรฐาน

 โรงอาหาร

 ลูวิ่ง

 ปรับปรุงภูมทิศัน  ถนนภายใน และระบบสาธารณูปโภค

 กลุมงานจัดหาเครื่องมือเครื่องทุนแรงในการบํารุงรักษาพ้ืนที่ศูนยกีฬา 

วงเงิน ๒๗๑,๙๒๐.- บาท



แผนงาน โครงการพัฒนาสงเสริมการสรางศูนยกีฬาครบวงจร

ของ ฐท.สส. ระยะเวลา ๕ ป

ป งป. รายการ วงเงิน

2555 งานติดต้ังสกอรบอรดอิเล็กทรอนิกส 8,200,000.-

2555 งานซอมแซมอัฒจันทรโครงเหล็กจํานวน ๑๒ ชุด 600,000.-

2555 งานจัดทําร้ัวเหล็กดานในสวนท่ีเหลือ(ดานทิศเหนือ) 650,000.-

2555 งานปรับปรุงหองนํ้า - หองสวมและสาธารณูปโภคอัฒจันทร(หลังเกา) 990,000.-

2555 งานติดต้ังเกาอ้ีบนอัฒจันทรประธาน(ดานทิศตะวันตก)และซอมเปลี่ยนหลังคา

โครงเหล็กท่ีเช่ือมตออัฒจันทรจํานวน ๔ ชุด

1,947,400.-

2555 งานกอสรางสนามเทนนิสมาตรฐาน (สนามจริง ๓ สนาม สนามฝกซอม ๑ 

สนาม) ๑ งาน

14,332,690.-

2555 ซ้ือวัสดุในการซอมปรับปรุงผวิถนนหนาอัฒจันทรประธานท่ีสนามกีฬาราชนาวี

สัตหีบ (กม.๕)

366,200.-



แผนงาน โครงการพัฒนาสงเสริมการสรางศูนยกีฬาครบวงจร

ของ ฐท.สส. ระยะเวลา ๕ ป

ป งป. รายการ วงเงิน

2556 งานกอสรางสระวายนํ้ามาตรฐาน พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ๑ งาน 35,100,000.-

2556 งานกอสรางอัฒจันทรดานทิศเหนือของสนามฟุตบอล จํานวน ๔ หลัง 25,500,000.-

2557 งานกอสรางโรงพละมาตรฐานแบบโลง จํานวน ๒ หลัง 25,500,000.-

2557 งานจัดหาเวทีมวยแบบติดต้ังไมประจําท่ีพรอมอุปกรณอํานวยความสะดวก 650,000.-

2558 งานกอสรางอาคารพักนักกีฬา (ขนาด ๑๘๐ คน) 80,000,000.-

2558 งานกอสรางโรงอาหาร (Food Center) จํานวน ๑ หลัง 6,800,000.-

2559 งานกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายนอก(ระบบไฟฟา - ประปาภายนอก) 37,958,298.-

2559 งานจัดภูมิทัศน จํานวน ๑ งาน 1,000,000.-



งานปรับปรงุและกอสรางท่ีแลวเสร็จในป งป.54

รายการ วงเงิน (บาท)

งานติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง (1,200 ลักซ) สนามฟุตบอลสนามกีฬา

ราชนาวีสัตหีบ

6,850,000.00

งานยายระบบไฟฟาสองสวางจากสนามฟุตบอลเดิมไปยังสนามฝกซอม 1,477,860.87 

งานกอสรางสนามรักบี้ฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 1,087,934.00

จางปรับปรุงตอเติมอาคารอัฒจันทรดานทิศตะวันตก 4,644,000.00

งานกอสรางอาคารอัฒจันทรขนาด 1,600 ที่น่ัง จํานวน 2 หลัง 12,459,999.00

งานซอมปรับปรุงสนามแขงขันและสนามฝกซอมฟุตบอลจํานวน 2 สนาม 235,210.00

งานจางกอสรางอาคารเครื่องแตงกายและหองนํ้าสนามรักบี้ 1,798,884.00



รายการ วงเงิน (บาท)

งานสรางอัฒจันทรดานทิศใต (สวนเพิ่มเติม) 4 หลัง 6,799,000.00

งานติดตั้งระบบไฟฟาภายนอกบริเวณสนามรักบี้ฟุตบอล 915,000.00 

งานติดตั้งระบบไฟฟาฉุกเฉินสนามแขงขันฟุตบอล 791,800.00

งานสรางถนนและประตูเช่ือมดาน สอ.รฝ.และ กร. 1,405,000.00

งานสรางลานจอดรถ 3 แหง 6,740,000.00

งานซอมปรับปรุงฝาทอระบายนํ้าสนามฝกซอมฟุตบอล 329,000.00

งานจัดทําปายช่ือสนามรักบี้ฟุตบอล 153,000.00

งานปรับปรงุและกอสรางท่ีแลวเสร็จในป งป.55



รายการ วงเงิน (บาท)

งานติดตั้งระบบประปาภายนอกและระบบรดนํ้าสนาม 5,000,000.00

งานติดตั้งปายสนามกีฬาราชนาวีดานถนนสุขุมวิท 329,881.00

งานสรางประตูรั้วดานถนนสุขุมวิท ทิศตะวันออก 99,007.10

งานปูพื้นลูว่ิงยางสังเคราะหสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ 10,000,000.00

งานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลองวงจรปด 3,200,000.00

งานติดตั้งระบบกระจายเสียง(สนามฟุตบอล) 2,146,815.90

งานปรับปรงุและกอสรางท่ีแลวเสร็จในป งป.55



รายการ วงเงิน (บาท)

งานติดตั้งสกอรบอรดอิเล็กทรอนิกส 5,217,865.00

งานติดตั้งเกาอีบ้นอัฒจันทรประธาน (ดานทิศตะวันตก) 

และซอมเปลี่ยนหลังคาโครงเหลก็ที่เช่ือมตออัฒจันทร จํานวน 4 ชุด

1,950,000.00

งานจางสรางรั้วสนามฟุตบอลสนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ 1,465,000.00

งานซอมแซมอัฒจันทรโครงเหล็ก จํานวน 12 ชุด 600,000.00

งานจัดทํารั้วเหล็กดานในสวนที่เหลือ (ดานทิศเหนือ) 650,000.00

งานงานปรับปรุงหองนํ้า-หองสวมและสาธารณูปโภคอัฒจันทร 

(หลังเกา)

990,000.00

งานปรับปรงุและกอสรางท่ีแลวเสร็จในป งป.56



ป งป. รายการ วงเงิน

2555 งานกอสรางสนามเทนนิสมาตรฐาน (สนามจริง ๓ สนาม สนามฝกซอม       

๑ สนาม) ๑ งาน

14,332,690.-

2556 งานกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน พรอมส่ิงอํานวยความสะดวก ๑ งาน 35,100,000.-

2556 งานกอสรางอัฒจันทรดานทิศเหนือของสนามฟุตบอล จํานวน ๔ หลัง 25,500,000.-

2557 งานกอสรางโรงพละมาตรฐานแบบโลง จํานวน ๒ หลัง 25,500,000.-

2557 งานจัดหาเวทีมวยแบบติดต้ังไมประจําท่ีพรอมอุปกรณอํานวยความสะดวก 650,000.-

2558 งานกอสรางอาคารพักนักกีฬา (ขนาด ๑๘๐ คน) 80,000,000.-

2558 งานกอสรางโรงอาหาร (Food Center) จํานวน 1 หลัง 6,800,000.-

2559 งานกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายนอก(ระบบไฟฟา - ประปาภายนอก) 37,958,298.-

2559 งานจัดภูมิทัศน จํานวน ๑ งาน 1,000,000.-

งานปรับปรุงและกอสรางท่ียังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ



จบการบรรยายสรุป



งานปรับปรุงและกอสราง

ที่แลวเสรจ็ในป งป.๕๔



งานติดต้ังระบบไฟฟาสองสวาง (๑๒๐๐ ลักซ)

สนามฟุตบอลสนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ

วงเงิน 6,850,000.00 บาท



งานยายระบบไฟฟาสองสวางจากสนามฟุตบอลเดิม

ไปยังสนามฝกซอม

วงเงิน 1,477,860.87 บาท



งานกอสรางสนามรกับ้ีฟุตบอลขนาดมาตรฐาน

วงเงิน 1,087,934.00 บาท



จางปรับปรุงตอเติมอาคารอัฒจันทรดานทิศตะวันตก

วงเงิน 4,644,000.00 บาท



งานกอสรางอาคารอัฒจันทรขนาด 1,600 ท่ีนั่ง

จํานวน 2 หลัง

วงเงิน 12,459,999.00 บาท



งานซอมปรับปรุงสนามแขงขันและสนามฝกซอมฟุตบอล

จํานวน 2 สนาม

วงเงิน 235,210.00 บาท



งานจางกอสรางอาคารเครื่องแตงกายและหองน้ําสนามรักบ้ี 

วงเงิน 1,798,884.00 บาท



งานปรับปรุงและกอสราง

ที่แลวเสรจ็ในป งป.๕๕



งานสรางอัฒจันทรดานทิศใต (สวนเพิ่มเติม) 4 หลงั 

วงเงิน 6,799,000.00 บาท



งานติดต้ังระบบไฟฟาภายนอกบริเวณสนามรักบ้ีฟุตบอล 

วงเงิน 915,000.00 บาท



งานติดต้ังระบบไฟฟาฉุกเฉินสนามแขงขนัฟุตบอล 

วงเงิน 791,800.00 บาท



งานสรางถนนและประตูเช่ือมดาน สอ.รฝ.และ กร. 

วงเงิน 1,405,000.00 บาท

แนวถนนไป กร.แนวถนนไป สอ.รฝ.



งานสรางลานจอดรถ 3 แหง

วงเงิน 6,740,000.00 บาท

ทิศเหนือสนามรักบี้

ทิศตะวันออก  

สนามรักบี้
ทิศตะวันออก  

สนามยิงปน



งานซอมปรับปรุงฝาทอระบายน้ําสนามฝกซอมฟุตบอล

วงเงิน 329,000.00 บาท



งานจัดทําปายช่ือสนามรักบ้ีฟุตบอล

วงเงิน 153,000.00 บาท



งานติดต้ังระบบประปาภายนอกและระบบรดน้ําสนาม

วงเงิน 5,000,000.00 บาท



งานติดต้ังปายสนามกีฬาราชนาวีดานถนนสุขุมวิท

วงเงิน 329,881.00 บาท



งานสรางประตูรั้วดานถนนสขุมุวิท ทิศตะวันออก

วงเงิน 99,007.10 บาท



งานปูพื้นลูว่ิงยางสังเคราะหสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ

วงเงิน 10,000,000.00 บาท



งานติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลองวงจรปด 

วงเงิน 3,200,000.00  บาท



งานติดต้ังระบบกระจายเสียง(สนามฟุตบอล)

วงเงิน 21,468,815.90 บาท

เครื่องขยายเสียง ลําโพง



งานปรับปรุงและกอสราง

ที่แลวเสรจ็ในป งป.๕๖



งานติดต้ังสกอรบอรดอิเล็กทรอนิกส

วงเงิน 5,217,865.00 บาท



งานติดตั้งเกาอ้ีบนอัฒจันทรประธาน(ดานทศิตะวันตก) 

และซอมเปลี่ยนหลังคาโครงเหล็กทีเ่ช่ือมตออัฒจันทร จํานวน ๔ ชุด

วงเงิน  1,950,000.00 บาท

เกาอี้ หลังคา



งานจางสรางรั้วสนามฟุตบอลสนามกีฬาราชนาวีสตัหีบ

วงเงิน  1,465,000.00 บาท



งานซอมแซมอัฒจันทรโครงเหล็กจํานวน ๑๒ ชุด

วงเงิน  600,000.00 บาท



งานจัดทํารั้วเหล็กดานในสวนท่ีเหลือ (ดานทิศเหนือ)

วงเงิน  650,000.00 บาท



งานปรับปรุงหองน้ํา-หองสวมและสาธารณูปโภคอัฒจนัทร (หลังเกา)

วงเงิน  990,000.00 บาท



งานปรับปรุงและกอสราง

ท่ียังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ



งานกอสรางสนามเทนนิสมาตรฐาน

(สนามจริง 3 สนาม สนามฝกซอม 1 สนาม)

วงเงิน  143,332,690.00 บาท

พ้ืนที่กอสราง



งานกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน 

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก

วงเงิน  35,100,000.00 บาท

พ้ืนที่กอสราง



งานกอสรางอัฒจันทรดานทิศเหนือของสนามฟุตบอล

จํานวน 4 หลัง

วงเงิน  25,500,000.00 บาท

พ้ืนที่กอสราง



งานกอสรางโรงพละมาตรฐานแบบโลง จํานวน 2 หลัง

วงเงิน  25,500,000.00 บาท

พ้ืนที่กอสราง



งานจัดหาเวทีมวยแบบติดต้ังไมประจําท่ี

พรอมอุปกรณอํานวยความสะดวก

วงเงิน  650,000.00 บาท

พ้ืนที่กอสราง



งานกอสรางอาคารพักนักกีฬา (ขนาดความจุ 180 คน)

วงเงิน  80,000,000.00 บาท

พ้ืนที่กอสราง



งานกอสรางโรงอาหาร (Food Center) จํานวน 1 หลัง

วงเงิน  6,800,000.00 บาท

พ้ืนที่กอสราง



งานกอสรางสาธารณูปโภคภายนอก (ระบบไฟฟา-ประปา)

วงเงิน  37,958,298.00 บาท



งานจัดภูมิทัศน จํานวน 1 งาน

วงเงิน  1,000,000.00 บาท



จบการบรรยายสรุป
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