
      

      

      

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

หลกัการจดัท าแผนจัดท ำแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรศึกษำภำค แผนพฒันำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด แผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัด และ

แผนพฒันำกำรศึกษำของสถำนศึกษำภำยใต้แนวคิดควำมเช่ือมโยงสู่ยุทธศำสตร์เชิงพื้นท่ียึดหลกัควำมสัมพนัธ์เชิงเหตแุละผล (Causal 

Relationship :XYZ) ตำมมติครม.วันที่ ๔ ธนัวำคม ๒๕๖๐ 

และ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพื้นท่ีแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

ยทุธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี ระดบั ต่างๆ 

 

ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม

แหง่ ชาติฉบบัท่ี๑๒ 

แผนพฒันาภาค 

แผนพฒันำกลุ่มจังหวัด 

แผนพฒันำจังหวัด 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น 

แผน อบจ แผนเทศบาล /

อบต 

ยทุธศาสตร ์เฉพาะ

พืน้ท่ี ระดบัต่างๆ 

(ปัญหา/ทิศ ทางการ 

พฒันาเฉพาะ พืน้ท่ี) 

เช่ือมโยงกบั 

แผนพฒันา ภาค

เฉพาะ ส่วนท่ีเป็น 

ประเด็น และ พ้ืนท่ี 

เป้าหมายท่ี ก าหนด

ใน ทิศทางภาค 

แผนพฒันำภำค:  เป็นแผนท่ีก าหนดทิศทางการ

พฒันาภาคท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัแผน 

ระดบัชาติและ นโยบายรัฐบาล มีมิติ การพฒันา

เชิงกายภาพและพ้ืนท่ี เป็นเคร่ืองมือ บรูณาการ

แผนของส่วนราชการ เพือ่ขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ แผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของ

รัฐบาลและ ประเด็นการพฒันาภาคสู่การ

ปฏิบติั 

ประเด็นในกำรบูรณำกำร 

- ส่วนราชการ /จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั/อปท. ต่าง

มี กฎหมายเฉพาะ และภารกิจตามอ านาจหนา้ท่ี

ของ ตนเอง  

- ท าอยา่งไรแผนงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

แต่ละระดบัจะมีการบูรณาการ สนบัสนุนและมี

ความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั ลดความซ ้าซอ้น 

ในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติสู่ ยทุธศาสตร์

เชิงพ้ืนท่ี 

แผน Function 

 

แผนกระทรวง/

กรม/แผนรำยสำขำ 

แผนปฏิบัติกำร

ด้ำนกำรศึกษำภำค 

ระยะท่ี..(พ.ศ. 

.....-พ.ศ. ....) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

เป้าหมายของ : แผนแม่บทภายใต ้ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐)   แผนการปฏิรูประเทศ พ.ศ.

๒๕๖๐ แผนพฒันา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายและแผน

ระดบัชาติว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อ

รัฐสภาเม่ือวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒   นโยบายของรัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ 

เป้าหมายของ : แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   แผนปฏิบติัการดา้น..ท่ีรองรับแผนแมบ่ทฯท่ี(๑) และ 

(๑๒) ระยะ ๕ ปี   แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ ๕ ปี แผนความร่วมมือและงบประมาณดา้นการต่างประเทศ 

ระยะ ๕ ปี     แผนการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัระยะ ๕ ปี     แผนการ 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาเอกชน ระยะ ๕ ปี แผนพฒันาเด็กปฐมวยั ระยะ ๕ ปี แผนยทุธศาสตร์การอาชีวศึกษา  

ระยะ ๕ ปี แผนผลิตและ การบริหารงานบคุคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ ๕ ปี      

แผนอตัราก าลงัของขา้ราชการและอตัราต าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา ระยะ ๕ ปี        แผนพฒันาครู  คณาจารย ์ 

 และบุคลากรทางการศึกษาระยะ ๕ ปี     แผนแม่บทและ แผนปฏิบติัการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง   

แผนพฒันาระบบราชการของกระทรวง  (ระยะ๕ ปี)  แผนการบริหารและพฒันาบคุลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระยะ ๕ ปี   ท่ีเก่ียวขอ้ง   

ของกระทรวง  (ระยะ๕ ปี) ฯลฯ 

 เป้ำหมำยของ :แผนปฎบิัติรำชกำร ระยะ ๓  ปี และรำยปี  ของกระทรวงศึกษำธิกำร      

เป้าหมายของ:แผนปฎิบติัราชการ ระยะ ๓  ปี และรายปี  

ของสป.      
(๑)แผนปฎิบติัราชการของส านกังานรัฐมนตรี

ระยะ ๓  ปี และรายปี        

 (๒)แผนปฎิบติัราชการของส านกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา ระยะ ๓  ปี และรายปี        

(๓)แผนปฎิบติัราชการของส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ ๓  ปี 

และรายปี        

(๔)แผนปฎิบติัราชการของส านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะ ๓  ปี และ

รายปี        

 

เป้าหมายของ:ทิศทางด าเนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการในระดบัภูมิภาค
หรือจงัหวดั 

คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในภูมิภาค 

ส านกังานปลดักระทรวง 

เป้าหมายของ :แผนปฏิบติัการดา้นการ

บริหารงานบุคคลของ ระทรวง

ศึกษาธิการในระดบัภูมิภาค หรือ

จงัหวดั 

คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาค 

          ส  านกังานปลดักระทรวง 

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐)    Z 

Y 

X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้ำหมำยของ :แผนกำรพฒันำภำคระยะ ๕ ปี  

: ประกอบดว้ย 

(๑)ภาคเหนือ  (๒)ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (๓) ภาคกลาง 

(๔)ภาคตะวนัออก (๕) ภาคใต ้(๖)ภาคใตช้ายแดน 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เป้ำหมำยของ:  แผนพฒันำกลุ่มจังหวัด ระยะ ๕ ปี 

                               ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

                                 ส ำนักงำนจังหวัด 

 

 

 

 

แผนพัฒนำกลุ่ มจังหวัดคือ การก าหนด

วิธีการขับเคลื่อนประเด็นการพฒันาท่ีเป็น

ประเด็นร่วมในพ้ืนท่ี 

 

เป้ำหมำยของ : แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำภำค ระยะที่..(พ.ศ. .....-พ.ศ. ....) 

จ ำนวน ๖ ภำค 

ส านกังานศึกษาธิการภาค 

                                         ศึกษาธิการภาค 

แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด: 

เป็นแผนที่ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบร่วมมือ

และบูรณำกำรจนท ำให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรจัดศึกษำในกลุ่มจังหวัดที่

ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

เป้ำหมำย:แผนพฒันำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด ระยะ ๕ ปี 

(แบบร่วมมือและบูรณาการ กบัหน่วยงานในสังกดั กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีนั้น ๆจ านวน ๑๘ ภาค 

ตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ) 

ส านกังานศึกษาธิการภาค 

 

 

ศึกษาธิการภาค 

 

 



                                  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้ำหมำยของ :แผนพฒันำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดระยะ ๕ ปี 

(แบบร่วมมือและบูรณำกำร กับหน่วยงำนในสังกัด กระทรวงศึกษำธิกำรและ 

หน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ) 

ส านกังานศึกษาธิการภาค 

                                         ศึกษาธิการภาค 

เป้าหมายของ : แผนพฒันาจงัหวดั ระยะ ๕ ปี และระยะ ๑ ปี 

(มีความครอบคลุมทุกมิติ) 

                                        ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

                                          ส ำนักงำนจังหวัด 

เป้ำหมำยของ : แผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัด ระยะ ๕ ปี และระยะ ๑ ปี 

                    คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  “กศจ.” 

                                   ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัด 

เป้าหมายของ:แผนปฏิบติัการดา้นศึกษาจงัหวดั ระยะ ๑ ปี  

ศึกษำธกิำรจังหวัด 

ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัด  

 แผนปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำนในสังกัด

กระทรวงศึกษำธิกำรในเขตจงัหวดั 

หวัหนา้สว่นราชการในจงัหวดั 

แผนปฎิบัติกำรรำชกำรหน่วยงำนในที่

เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรในเขตจังหวัด 

หัวหน้ำหน่วยงำนในจังหวัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทำงกำรปฎิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีปฏบิัติงำนในจังหวัด 

ในกำรสนับสนุนเพ่ือขบัเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศและทิศทำงกำรพฒันำจังหวัดในระดับพื้นท่ี  

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

และที่มำ กำรจัด โครงสร้ำงแบบเชิงซ้อน (Matrix Organization) และจัดระบบกำรบริหำรแบบเชิงบูรณำกำร 

    (๑)มำตรำ ๕๗(๔) และ(๘)แห่งพระรำชบญัญัตริะเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิม่เติม  

          (๒) ค าส่ังหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ    

กระทรวงศึกษาธิการ     

          (๓)มาตรา  ๔๕  แหง่ พรบ.ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

         (๔) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          (๕) มติครม. เม่ือ  วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ และ  วนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

           (๖) มติครม. เม่ือวนัท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  เร่ือง แนวทางการสนบัสนุนจงัหวดัในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 

แผนการ    ปฏิรูปประเทศ  และทิศทางการพฒันาจงัหวดัในระดบัพ้ืนท่ี  ตามหนงัสือ สรค. ด่วนท่ีสุดท่ี นร ๐๕๐๕/ว๑

๓๕ ลว๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจ/อ านาจหนา้ท่ี 

ของจงัหวดั 

*กฎกระทรวงการแบ่งส่วน

ราชการและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

*๖ยทุธศาสตร์ชาติ ๑๑แผน

ปฏิรูปประเทศ และแผนอืน่ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ของจงัหวดั 

ผูว่้าราชการจงัหวดั 

*เป้าหมายเชิงยทุธศ์าสตรค์ือ
เป้าหมายของพฒันาจงัหวดั 

*เป้าหมายระยะ ๑ ปี 

   -ตวัช้ีวดั 

  -ค่าเป้าหมาย 

*เป้าหมายระยะ ๓ ปี 

   -ตวัช้ีวดั 

  -ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงกลวิธี 

ส านกังานจงัหวดั 

หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั 

 

เป้าหมายเชิงปฏิบตักิาร 

*กลุ่มงานยทุธศาสตร์และขอ้มูล

พฒันาจงัหวดั 

ผูอ้  านวยการกลุ่มฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

หวัหนา้ตรวจสอบภายใน

จงัหวดั 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร

บุคคลบคุคล 

ผูอ้  านวยการกลุ่มฯ 

 

กลุ่มงานศูนยด์ ารงธรรม

จงัหวดั 

ผูอ้  านวยการกลุ่มฯ 

 

                  เป้าหมายระดบัตา่งขององคก์ร/จงัหวดั 

๒๐ เป้ำหมำยของแผนระดับที๑่ 

เป้ำหมำยของแผนระดับที๒่ 

 

เป้ำหมำยของแผนระดับที๓่ 

 

๒๓ แผนแม่บท 

๓๗ เป้าหมายแผนแม่บท 

๘๕  แผนแม่บทยอ่ย  

๑๔๐เป้าหมายแผนยอ่ย 

กลุ่มงานอ านายการ 

ผูอ้  านวยการกลุ่มงานอ านายการ 

แผนพฒันาจงัหวดัระยะ ๕ ปี 

แผนพฒันาจงัหวดัระยะ ๑ ปี 

(มีความครอบคลุมทุกมิติ ๒๓แผน

แม่บทฯ) 

*แผนพฒันำกำรศึกษำจังหวัดระยะ ๕ ปี

แผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดระยะ๑ ปี

ระยะ ๑ ปี 

 

๑.จัดให้มีแผนพฒันำกำรศึกษำในเขตจังหวัดที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของจังหวัด 



 

 

 

 

                     

 

 

 

                                         

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     คณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวดั  “กศจ.” 

            ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน 

สถานศึกษา

สังกดัอปท. 
       กศน. 

---------------
สถานศึกษา

สังกดั กศน. 

 

ส านกังานเขต
พ้ืนท่ี 

อาชีวศึกษา 

สถานศึกษาสังกดั

สอศ 

 

สพป. 

สพม 

ศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ 

สถานศึกษา

สังกดัสพฐ. 

 

 

สถานศึกษา

สังกดั
กระทรวงอุดม

ฯ 

 

        ส านกังาน

ศึกษาธิการจงัหวดั 
---------------------- 

สถานศึกษา เอกชน 

ผูมี้อ านาจสูงสุดในจงัหวดั 

ผูว่้าราชการจงัหวดั 

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัฝ่ายเลขาฯ 

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

ศึกษาธิการจงัหวดั 

          ๒.กำรจัดโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรแบบเชิงบูรณำกำร(Matrix Organization) ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุก

ประเภท ในเขตจังหวัดท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของจังหวัดภำยใต้อ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และ

คณะกรรมกำรศึกษำธกิำรจังหวัด  “กศจ.” 
 

สถานศึกษา
สังกดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

สถานศึกษา
สังกดั

กระทรวง

วฒันธรรม 

สถานศึกษา

สังกดัสนง.
พระพุทธ 

ศาสนา 
สถานศึกษาสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติบุคคล สถานศึกษาสังกัด

กลาโหม  สถานศึกษาสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานศึกษาสังกัด

กระทรวงท่องเท่ียวฯ สถานศึกษาสังกัดกระทรวง พม.ฯลฯ บุคคล 

ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบนั
ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสังคมอื่น 

 

ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 

ศึกษำธิกำรภำค 

สป. 

ปลดักระทรวง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูป

กำรศึกษำของกระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาค 
*แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดระยะ ๕ ปี 

*แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัด

ระยะ ๑ ปี 

 

แผนพฒันาจงัหวดัระยะ ๕ ปี 

แผนพฒันาจงัหวดัระยะ ๑ ปี 

(มีความครอบคลุมทุกมิติ) 

ภำรกจิหลกั:กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท (พฒันำคนทุกช่วงวัย)ในจังหวัด 

 

ภำรกิจสนับสนุน: ออกแบบกระบวนกำรแบบบูรณำกำรในเชิงภำรกิจของ 

ทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสนบัสนุนในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท (พฒันำคนทุกช่วงวัย) 

ในจังหวัด 



 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  : “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐหรือของเอกชน  ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 

 

                                            ผลลพัธท์ี่ได:้ ภำยในปีพ.ศ.๒๕๖๕  

          ในเชิงพื้นที่(จังหวัด) : การศึกษาส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายตามแผนพฒันาจงัหวดั 

          ในเชิงภำรกิจ   : “คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  อยา่งเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ  โลกศตวรรษท่ี ๒๑”  ในเขตจงัหวดั  

  ในเชิงยุทธศำสตร์ชำติ : ระดบัประเด็นแผนแมบ่ทฯ ประเด็น ๑๑ และ ๑๒ 

                         (๑)ดชันีการพฒันามนุษย ์มีค่าคะแนน ๐.๗๙ จากคะแนนเตม็ ๑  

                         (๒)คะแนน PISA ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มีคะแนน เฉล่ีย ๔๗๐ คะแนน 

                         (๓) อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นการศึกษา ไดอ้นัดบัที่ ๔๕ 

                         (๔) ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในระดบัสากลดีขึ้น  (GTCI) ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่า ๕๐.๑ คะแนน 

    ในเชิงยุทธศำสตร์ชำติ : ระดบัประเด็นแผนยอ่ยของแผนแมบ่ทฯประเด็น ๑๑ และ ๑๒ 

                 (๑)คะแนนความสามารถในการแข่งขนัการพฒันาทุนมนุษยด์า้นทกัษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 

                               เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐  
                 (๒) สัดส่วนครูผา่นการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดบัสูงตามมาตรฐานนานาชาติไดร้้อยละ ๕๐ 

                       (๓) อตัราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 

                      (๔) อตัราการเขา้เรียนสุทธิระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ ๘๐ 
                              (๕) สัดส่วนสถานศึกษาท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกดา้น และมีการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาพหุปัญญารายบุคคล 

                                            ได ้ร้อยละ ๑๐ 

                               (๖) สัดส่วนเด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บการส่งต่อและพฒันาตามศกัยภาพ/พหุปัญญา ร้อยละ ๑๐ 


