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ข อควรระว  ง  ้        ั : แบบฟอร มอ เล กทรอน กส น  เป นแบบฟอร มใน        ์   ิ ็      ิ   ์ ี้  ็         ์    FamLink เวอร ช  นน  จะน ามาใช  งานได  เฉพาะกรณ ท  ไม ม       ์ ั ่  ี้   ํ      ้      ้       ี ี ่   ่  ีFamLink 
ให  บร การเท าน  น   ้   ิ      ่  ั ้  

 
     การประชมุการวางแผนร่วม 
              Shared Planning Meeting  

เนื้อหาของขอ้มลูร่วม (DCYF14-012) เสร็จสมบรูณ์และลงชือ่แลว้:    ใช ่   ไม ่  (หากใช ่โปรดแนบแบบฟอรม์) 
หากไมใ่ช ่เหตผุล: 
      

สว่นที ่1 
ผูป้กครอง/ชือ่ไฟล ์
      

เลขทีเ่รือ่ง 
      

วันทีป่ระชมุ 
      

ชือ่ของผูอ้ํานวยความสะดวก (หากม)ี 

      
ชือ่เด็ก 
      

วันเดอืนปีเกดิ 
      

ID ประจําตัว FAMLINK 
      

ID พนักงาน 
      

ชือ่เจา้หนา้ทีร่ายกรณี 
      

หมายเลขโทรศัพท ์
      

วันทีจั่ดหาทีพั่กแรกเริม่ (OPD) 
      

วันทีจั่ดหาทีพั่กแรกปัจจุบัน 
      

สํานักงาน 
      

สว่นที ่2 
กรอบเวลาการประชมุการวางแผนร่วม 

 ประชมุภายใน 72 ชั่วโมงของ 
OPD (หากม)ี 

 ประชมุ
ภายใน 
30 วัน
ของ OPD 

 ประชมุ
ภายใน 
180 วัน
ของ OPD 

 ประชมุ 9 
– 11 วัน
ของ 
OPD 

 ประชมุ
ทกุ 6 
เดอืน 
หลังจา
กนัน้ 

 อืน่ๆ 
      

การประชมุอืน่ๆ ทีอ่าจพจิารณาดว้ยกรอบเวลาการประชมุใดๆ ขา้งตน้: (เลอืกทุกขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
 ทบทวนการวางแผนการรับบุตรบญุธรรม 
 การกําหนดเจา้หนา้ทีบ่รกิารฟ้ืนฟพูฤตกิรรม (BRS) 
 การประชมุปรกึษารายกรณี (RCW 13.34.067) 
 การกําหนดเจา้หนา้ทีโ่อนเรือ่ง 
 การกําหนดเจา้หนา้ที ่CHET (การตดิตามสขุภาพและการศกึษาเด็ก) 
 การกําหนดเจา้หนา้ที ่EPSDT 
 การวางแผนการรักษาสขุภาพจติ/การใชย้าเสพตดิทีช่ักนําโดยการปฏเิสธบรกิาร (สําหรับเด็ก) 
 การประชมุครอบครัว FAR 
 การตัดสนิใจทมีครอบครัว (FTDM) 
วัตถปุระสงคข์อง FTDM: 

  การจัดหาทีพ่ักด่วน หรอื VPA     ความเสีย่งทีจ่วนตัวของการจัดหาทีพ่ัก   การเปลีย่นแปลงทีพ่ัก 
  การออกจากทีพ่ัก 

 การประชมุสนับสนุนครอบครัว 
 การประชมุกลุม่ครอบครัว 
 การกําหนดพนักงานบุคคลหลักสําหรับโปรแกรมการประเมนิการอุปการะเลีย้งด ู(FCAP) 
 การกําหนดพนักงาน LICWAC 
 การกําหนดพนักงานการจัดหาทีพ่ักหลายสถานที ่
 การกําหนดพนักงานลงวนัิยหลายระบบ (สําหรับเยาวชน 17.5) 
 การกําหนดพนักงานการวางแผนถาวร 
 การกําหนดพนักงานกลุม่ชนเผ่า (คูม่อื ICW) 
 อืน่ๆ       
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สว่นที ่3 
ผูไ้ดร้ับเชญิ/ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

รายชือ่การแจก
เอกสาร (บคุคลที่

ไดรั้บสําเนา
แบบฟอรม์) 
ใช ่     ไม ่

บทบาทและความสมัพนัธกั์บ
เด็ก (อา้งองิขา้มกับ FamLink) ชือ่ 

ไดรั้บเชญิ
ให ้

เขา้ประชมุ 
ใช ่     ไม ่

ไดม้า 
เขา้ประชมุ 
ใช ่     ไม ่

      บดิา                   

      มารดา                   

      เด็ก                   

      พีน่อ้ง                   

      ญาต ิ                   

      ผูป้กครองอุปถัมภ/์ผูด้แูลทีเ่ป็น
ญาต ิ

                  

      CASA/GAL                   

      ทนาย                   

      CSO                   

      ชนเผา่                   

      LICWAC                   

      ผูใ้หก้ารรักษาการใชย้าเสพตดิ 
(สําหรับเด็ก) 

                  

      ผูใ้หก้ารรักษาสขุภาพจติ 
(สําหรับเด็ก) 

                  

      เจา้หนา้ทีร่ายกรณี                   

      ผูบั้งคับบัญชา                   

      สํารอง                   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
สว่นที ่4 

ขอ้มลูผูป้กครอง 
ชือ่ของมารดา 
      

วันเดอืนปีเกดิ 
      

ชือ่ของบดิา 
      

สถานะการปกครอง 
      

วันเดอืนปีเกดิ 
      

ชือ่ของบดิา 
      

สถานะการปกครอง 
      

วันเดอืนปีเกดิ 
      

ชือ่ของบดิา 
      

สถานะการปกครอง 
      

วันเดอืนปีเกดิ 
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สว่นที ่5 
สถานะชาวอเมรกัินพืน้เมอืง 

กรอกแบบฟอรม์คํารอ้งขออัตลักษณ์
อนิเดยีน (09-761) ในเอกสาร
หรอืไม ่

  ใช ่    ไม ่

ระบคุวามเกีย่วเนื่องกับชนเผ่าทัง้หมด 
      

มกีารดําเนนิการบง่ชีส้ถานะของชนเผา่หรอืไม ่   ใช ่   ไม ่
รายละเอยีดการดําเนนิการ: 

      

สว่นที ่6 
ความปลอดภยั 

ทบทวนการประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภัย 
พัฒนา/อัปเดตแผนความปลอดภัยหรอืการนําสง่และแผนความปลอดภัย 
อภปิรายวธิทีีจ่ะรักษาครอบครัว และ/หรอืชมุชนของเด็ก อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรม 
บง่ชี/้อภปิรายจุดแข็งของครอบครัว 
บง่ชี/้อภปิรายบรกิารและความจําเป็นในการสง่ต่อเพือ่ลดความจําเป็นทีต่อ้งมตัีวแทนมาเกีย่วขอ้ง 

      

สภาพถาวร 
ทบทวนการประเมนิเกีย่วกับจุดแข็งและความทา้ทายสําหรับสภาพถาวรตามเวลาทีเ่หมาะสม 
อภปิรายการจัดหาทีพ่ัก 

• ความคงทีข่องการจัดหาทีพ่ักปัจจุบัน 
• บรกิารเพิม่เตมิเพือ่สง่เสรมิการจัดหาทีพ่ักเพือ่ลดความเสีย่งของการหยดุชะงัก 
• การจัดหาทีพ่ักกับพีน่อ้ง 

อภปิรายสถานะของการคน้หาญาต/ิการศกึษาบา้นของญาต ิ(ทัง้ฝ่ังบดิาและมารดา) 
อภปิรายสถานะของความเกีย่วเนื่องกับชนเผา่ 
อภปิรายวธิทีีค่รอบครัวบง่ชีอั้ตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองและมรดกทางสงัคม เพือ่รักษาความสมัพันธ ์
บง่ชี/้อัปเดตเป้าหมายและกระบวนการวางแผนถาวร รวมถงึอุปสรรคต่อสภาพถาวร และอภปิรายเหตผุลทีน่่าสนใจหากสํารวจแผนถาวร
รอง 
อภปิรายการสง่ต่อสําหรับคํารอ้ง TPR (หากเด็กออกจากบา้น 12 จาก 19 เดอืนทีผ่่านมา) หรอืบง่ชี/้อภปิรายเหตผุลทีน่่าสนใจทีไ่ม่ยืน่
คํารอ้ง 
อภปิรายการดําเนนิการเพือ่สนับสนุนการวางแผนทีก่ระทําร่วมกัน 
อภปิรายตัวเลอืกการรับเลีย้งบุตรบญุธรรมกับผูใ้หก้ารดแูลปัจจุบัน  
อภปิรายขอ้ตกลงการสือ่สารแบบเปิด 
พัฒนาและ/หรอือัปเดตแผนการเยีย่มเยยีน รวมถงึการเยีย่มเยยีนพีน่อ้ง (15-209C) 



SHARED PLANNING MEETING      4 
DCYF 14-474 TH (10/2020) INT/EXT/FAMLINK Thai 

สวสัดภิาพ 
• บง่ชี ้ระบ ุและจัดทําเอกสารดา้นสวัสดภิาพการศกึษาและสขุภาพของเด็ก รวมถงึบรกิารทีจํ่าเป็นเพือ่สนับสนุนการพัฒนาทีด่ ี
• เด็กบรรลภุารกจิดา้นการพัฒนาสําหรับกลุม่อายขุองเขา/เธอหรอืไม ่
• ทบทวนและ/หรอืมอบหมายบทบาทและหนา้ทีสํ่าหรับการศกึษาของเด็ก 
• รวบรวม/ทบทวน/อัปเดตขอ้มลูทางการแพทย ์
• อภปิราย/ทบทวนบรกิารการอาศัยอย่างอสิระและแผนการนําสง่ 
• จากผลของการคัดกรอง CHET หรอืการปรกึษากับ PHN จําเป็นตอ้งพจิารณาบรกิารใดหรอืไม ่       
 

       

สว่นที ่7 
(เสร็จสิน้หรอือัปเดตแผนบรกิาร 15-259A หรอื ISSP 15-209) 
ขอ้แนะนําเพิม่เตมิ/การมอบหมาย/วันที ่
      

เอกสารทีแ่นะนําแผนถาวร (ทัง้แผนหลักและแผนรอง) 
 กลับหนา้หลัก 
 การรับบตุรบญุธรรม:    การรับบตุรบุญธรรมโดยญาต ิ    การรับบตุรบุญธรรมโดยผูป้กครองอุปถัมภ ์   

                 เสร็จสิน้การศกึษาบา้น 
    สง่ต่อสําหรับการศกึษาบา้น  การรับบุตรบญุธรรมผ่านทางการแลกเปลีย่นและการดําเนนิการสรรหาบุคลากรอืน่ๆ 
 อภปิรายการทํางาน: 
       

 หมวด 13.36 RCW เรือ่งการเป็นผูป้กครอง: 
 (หากมกีารแนะนําบทบัญญัตหิมวด 13.36 RCW เรือ่งการเป็นผูป้กครอง ตอ้งกรอกรายการตรวจสอบการอนุมัตกิารเป็นผูป้กครอง

ใหค้รบถว้น) 
 ลักษณะ 11 เรือ่งการเป็นผูป้กครองแบบจํากัด 
 การอุปการะเลีย้งดรูะยะยาว (หากมกีารแนะนําการอุปการะเลีย้งดรูะยะยาว/ญาต ิตอ้งแนบรายการตรวจสอบการอปุการะเลีย้งดรูะยะ
ยาว/ญาต ิDCYF 15-323) 
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จัดทําเอกสารเหตผุลทีน่่าสนใจใดๆ: 
• หากไม่ยืน่คํารอ้งการยตุคํิารอ้งสทิธผิูป้กครอง (TPR) 
• หากเลอืกแผนถาวรอืน่ๆ นอกเหนือจากการกลับบา้น การรับบุตรบญุธรรม การเป็นผูป้กครอง หรอือํานาจปกครองจาก

บคุคลภายนอก 
      

จัดทําเอกสารแผนเพือ่รักษาและ/หรอืบรรลคุวามเสถยีรในการจัดหาทีพ่ัก (รวมบรกิารเพิม่เตมิใดๆ สําหรับเด็ก ผูป้กครอง หรอืผูใ้หก้าร
ดแูล เพือ่สง่เสรมิการจัดหาทีพ่ัก): 
      

จัดหาแผนรองสําหรับการประเมนิ การรกัษา และบรกิาร หากเด็กถกูปฏเิสธจากบรกิารสขุภาพจติหรอืการใชย้าเสพตดิ: 

      

เอกสารแนบ 
 

 เอกสารการประเผชญิหนา้กับครอบครัว (14-024) 
 การประเมนิความเสีย่งเชงิสบืสวน (15-263) 
 การประเมนิความปลอดภัย (15-258) 
 แผนความปลอดภัย (15-259) 
 ISSP (15-209) – ตอ้งมเีอกสารแนบ หากกําหนดตามนโยบาย 
 แบบฟอรม์คํารอ้งขออัตลักษณ์อนิเดยีน (09-761) 
 การประเมนิครอบครัว (15-421) 
 การประเมนิความกา้วหนา้ (15-373) 
 แผนรายกรณี (15-259A) 
 รายงานพืน้หลังครอบครัวและการแพทยข์องเด็ก (13-041) (กรอกสีห่นา้แรกเสร็จสมบรูณ์) 
 แบบฟอรม์การสง่ตอ่การจัดหาทีพ่ัก/ขอ้มลูเด็ก (15-300) 
 รายงานการคัดกรอง CHET (14-444) 
 เอกสารขอ้มูลผูป้กครอง (15-260) 
 การสง่ตอ่/สรุปสงัคมสงเคราะหก์ลุม่ (10-166A) 
 แบบฟอรม์การคน้หาญาต ิ(15-325, 15-328 และ 15-329) 
 รายการตรวจสอบการอนุมัตกิารเป็นผูป้กครอง (15-324) 
 รายการตรวจสอบผูป้กครองอปุถัมภร์ะยะยาวหรอืญาต ิ(15-323) 
 แผนการนําสง่สําหรับเยาวชนทีอ่อกจากการดูแล (15-417) 
 อืน่ๆ       
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สว่นที ่8 
สําหรบัการประชุมตดัสนิใจทมีครอบครวั 

ชือ่กรณี 
      

เด็กทีนํ่ามาอภปิราย 
      

ชือ่เจา้หนา้ทีร่ายกรณี 
      

หมายเลขโทรศัพท ์
      

ชือ่ผูบั้งคับบัญชา 
      

หมายเลขโทรศัพท ์
      

จุดแข็ง / ทรัพยากร 
      

ขอ้กังวลดา้นความปลอดภัย 
      

การตัดสนิใจการจัดหาทีพั่ก 
      

ผลลัพธก์ารประชมุ:        ขอ้แนะนําการจัดหาทีพั่ก:        

แผนการดําเนนิการ 
เป้าหมาย / วัตถปุระสงค ์ ภารกจิ โดยใคร วันทีเ่ป้าหมาย 
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แผนกเด็ก เยาวชน และครอบครวั 

หนา้ลายมอืชือ่ 
ชือ่กรณี 
      

วันทีก่ารกําหนดเจา้หนา้ที ่
      

เวลา 
       

ระยะเวลาการประชมุ 
       

ขา้พเจา้ใหป้ฏญิาณวา่จะเกบ็รักษาขอ้มลูทัง้หมด ทัง้ทางวาจาและลายลกัษณ์อกัษร ทีข่า้พเจา้ไดรั้บเน่ืองจากผลของการ
ประชมุการวางแผนร่วมน้ี ไวเ้ป็นความลับ RCW 74-04.060 หา้ม “… การเปิดเผยเน้ือหาของบันทกึ คํารอ้ง เอกสาร และ
การสือ่สารใดๆ ยกเวน้แตเ่พือ่วตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการบรหิารของโปรแกรม…”  ขา้พเจา้ยอมรับวา่ขา้พเจา้จะ
ไมเ่ปิดเผย เผยแพร่ หรอืทําใหเ้ป็นทีรั่บทราบตอ่บคุคลสาธารณะทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต เกีย่วกบัขอ้มลูใดๆ ทีม่อียูใ่นชว่งเวลา
การประชมุการวางแผนร่วม  หากขา้พเจา้เป็นสมาชกิเจา้หนา้ที ่คาํปฏญิาณน้ีครอบคลมุการอภปิรายเกีย่วกับสว่นของ
ขา้พเจา้กับสมาชกิเจา้หนา้ทีท่ีทํ่างานร่วมกัน (ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตพเิศษตามกฎหมาย) เพือ่นสว่นตัว และประชาชนร่วม
ประเทศ ในสถานทีส่ว่นตัว กึง่สว่นตัว หรอืสาธารณะ  การเผยแพร่ขอ้มลูโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตใดๆ เป็นการละเมดิกฎหมาย
ของรัฐและรัฐบาลกลาง และขา้พเจา้เขา้ใจวา่ขา้พเจา้อาจถกูดาํเนนิคดอีาญาและ/หรอืแพ่งจากผลของการเผยแพร่
ดังกลา่ว 

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่บทบาทของขา้พเจา้ในการประชมุน้ีคอืเพือ่ชว่ยเหลอืในการจัดหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งการกรณีขา้งตน้  
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ขอ้มลูน้ีอาจชว่ยเหลอืการบรหิารดแูลเด็กในการใหค้ําแนะนําตอ่สารเกีย่วกับบรกิารสําหรับเด็กและ
ครอบครัว ประเด็นความปลอดภัย การจัดแจงทีอ่ยูอ่าศยัถาวรทีด่ทีีส่ดุสําหรับเด็ก และประเด็นดา้นสวัสดภิาพ 

ชือ่ตัวบรรจง ลายมอืชือ่ บทบาท / ความสัมพันธ ์
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คําแนะนําการประชุมการวางแผนรว่ม 
 

วัตถปุระสงคข์องการวางแผนร่วมคอืเพือ่นําบุคคลมาร่วมกันแบง่ปันขอ้มลู วางแผน และแจง้การตัดสนิใจเกีย่วกับเด็กและครอบครัวที่
เกีย่วขอ้งกับแผนกเด็ก เยาวชน และครอบครัว  การประชมุการวางแผนร่วมทัง้หมดจะระบ ุความปลอดภัย สภาพถาวร และสวัสดกิาร 
และรวมการทบทวนภารกจิและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับองคป์ระกอบแต่ละอยา่งเหล่านี้  สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ เจา้หนา้ทีร่ายกรณีควร
อา้งองิถงึแนวปฏบัิตติ่อไปนี้: 
 

• แนวปฏบัิตเิพือ่ประเมนิความเสีย่ง 
• แนวปฏบัิตกิารวางแผนถาวรสําหรับเจา้หนา้ทีร่ายกรณี 
• แนวปฏบัิตเิพือ่สวัสดกิาร – การตดิตามการศกึษาและสขุภาพเด็ก 
• แนวปฏบัิตขิองเจา้หนา้ทีร่ายกรณีเพือ่การศกึษา 
• แนวปฏบัิตขิองเจา้หนา้ทีร่ายกรณี – เยีย่มเยยีนระหว่างผูป้กครอง เด็ก และพีน่อ้ง 

 
การประชมุการวางแผนร่วมอาจ รวมและอัปเดตสําหรับการอภปิรายเต็มรูปแบบของภารกจิและกจิกรรมหนึง่อย่างหรอืมากกว่า  
เจา้หนา้ทีต่อ้งกรอกสองหนา้แรกของแบบฟอรม์การประชมุการวางแผนร่วมสําหรับเด็กแต่ละคนใหเ้สร็จสมบรูณ์  ตอ้งกรอกแบบฟอรม์
การประชมุการวางแผนร่วมใหม่ใหเ้สร็จสมบรูณ์สําหรับการกําหนดเจา้หนา้ทีแ่ต่ละคน  เพราะแบบฟอรม์เป็นเอกสาร Word จงึอาจ
คัดลอกและวางขอ้ความลงในเอกสารอืน่ได ้
 

สว่นที ่1 – กรอกโดยเจา้หนา้ทีร่ายกรณีใหเ้สร็จสมบรูณ์  กรอกสองหนา้แรกสําหรับเด็กแตล่ะคนในครอบครัว 
 

สว่นที ่2 – เจา้หนา้ทีร่ายกรณีอา้งองิถงึนโยบายการวางแผนร่วม เพือ่กําหนดกรอบเวลาสําหรับตรวจสอบ และการประชมุอืน่ๆ ที่
สามารถพจิารณากับการประชมุการวางแผนร่วม  หากการประชมุการวางแผนร่วมเป็นการประชมุการตัดสนิใจทมีครอบครัว (FTDM) 
ดว้ย ควรตรวจสอบวัตถปุระสงคข์อง FTDM บนแบบฟอรม์ 

 
สว่นที ่3 – กรอกโดยเจา้หนา้ทีร่ายกรณีใหเ้สร็จสมบรูณ์ 

 
สว่นที ่4 – กรอกโดยเจา้หนา้ทีร่ายกรณีใหเ้สร็จสมบรูณ์ 

 
สว่นที ่5 – กรอกโดยเจา้หนา้ทีร่ายกรณีใหเ้สร็จสมบรูณ์ 

 
สว่นที ่6 – ขอ้ความตวัหนาสําหรบัการอภปิราย  อาจมกีารอปัเดตหรอือภปิรายเต็มรูปแบบทีก่ารประชุม  สําหรับการ
อภปิรายเพิม่เตมิ ประเด็น อา้งองิจากคูม่อืของแบบฟอรม์นี้  เจา้หนา้ทีร่ายกรณีจะอัปเดตแผนบรกิาร หรอื ISSP จากการอภปิรายนี้  
(ดสูว่นที ่7) 

 
สว่นที ่7 – เจา้หนา้ทีร่ายกรณีจะอัปเดตแผนบรกิาร หรอื ISSP จากการอภปิรายในสว่นที ่6  เจา้หนา้ทีร่ายกรณีจัดทําเอกสาร
ขอ้แนะนําเพิม่เตมิใดๆ การมอบหมาย และ/หรอืวันที ่ กําหนดแผนถาวร แผนเพือ่รักษาและ/หรอืบรรลคุวามเสถยีรในการจัดหาที่
พัก และแผนรองหากเด็กถูกปฏเิสธจากบรกิารสขุภาพจติหรอืการใชย้าเสพตดิ  ควรทําสําเนาเนื้อหาใหกั้บผูใ้หก้ารดแูลเด็ก 

 
สว่นที ่8 – สําหรับการประชมุการตัดสนิใจทมีครอบครัว/การประชมุการวางแผนร่วม ผูอํ้านวยความสะดวกจะกรอกเนื้อหาสว่นนี้ให ้
เสร็จสมบรูณ์ และทําสําเนาสําหรับครอบครัวและบคุคลอืน่ๆ ทีม่หีนา้ทีสํ่าหรับภารกจิ 

 
ผูเ้ขา้รว่มท ัง้หมดในการประชุมการวางแผนรว่มตอ้งลงลายมอืชือ่ในหนา้ลายมอืชือ่ทีด่า้นหลงัของแบบฟอรม์ 

 


