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ข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับ ทั้งต้องดารงตน
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ช) ประกอบมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษ จึงกาหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิช าชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า หลักความประพฤติปฏิบัติ ที่เป็นค่านิยม
และหลักการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ยึด ถือปฏิบัติ
อันนาไปสู่คุณภาพเชิงวิชาชีพ ตลอดจนรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ และสถานะของวิชาชีพ
“วิชาชีพสังคมสงเคราะห์” หมายความว่า วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์
ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน
เพื่อให้กระทาหน้าที่ทางสังคมและดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ” หมายความว่า บุคคลซึ่งต้องประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้
ความรู้และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล
ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้กระทาหน้าที่ทางสังคมและดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๔ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งประกอบวิ ช าชี พ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ทั้ ง ต้ อ งด ารงตน
และปฏิบัติต ามจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการจรรยาบรรณมี ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การตี ค วาม
ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือว่าคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นที่สุด
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ข้อ ๖ ให้นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ มีคุณธรรม
ข้อ ๘ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ พึ ง ประพฤติ ต นในกรอบวั ฒ นธรรมและบริ บ ทที่ เ หมาะสม
ละเว้นการประพฤติทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ผู้อื่น และวิชาชีพ
ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพ
อย่างสม่าเสมอ
หมวด ๒
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์
และคานึงถึงมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๑๑ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ พึ ง ศรั ท ธาและรั ก ษาเกี ย รติ ภู มิ แ ห่ ง วิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห์
ไม่นาวิชาชีพไปแสวงหาประโยชน์ต่อตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและกระทาการในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงส่งเสริม สนับสนุนวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้ก้าวหน้าและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
หมวด ๓
จรรยาบรรณต่อผู้รบั บริการ
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงเคารพ สิทธิ ศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความแตกต่าง
ความหลากหลาย และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ โดยใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
และปราศจากอคติทั้งปวง
ข้อ ๑๔ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ พึ ง ยึ ด หลั ก การท างานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม เคารพในการตั ด สิ น ใจ
ของผู้รับบริการและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพทางวิชาชีพในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษาความลับของผู้รับบริการ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ซึ่งต้องกระทาอย่างระมัดระวัง โดยต้องคานึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยด้วย
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หมวด ๔
จรรยาบรรณต่อผู้รว่ มวิชาชีพ
ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงให้เกียรติ เคารพในสิทธิ หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ
ของผู้ร่วมวิชาชีพ สหวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในการทางาน
ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความสามัคคี
กับผู้ร่วมวิชาชีพ สหวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ
ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงเคารพในสิทธิการเป็นเจ้าของงานและผลงาน โดยไม่แอบอ้างผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน
หมวด ๕
จรรยาบรรณต่อสังคม
ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงเข้าใจสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการทางสังคม รวมทั้ง
มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกัน แก้ไข หรือขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดความเป็นธรรมทางสังคม
ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงยอมรับ และเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
หมวด ๖
จรรยาบรรณต่อองค์กรที่สงั กัด
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงส่งเสริม รักษา และพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รบั บริการ
ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพพึงตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร และดารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิ
ขององค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
อภิญญา เวชยชัย
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

