
แนวขอ้สอบ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด  

 ก. กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมไทย 

 ข. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทางราชการ  

 ค. เป็นกลไกตรวจสอบการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม 

 ง. ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ  

2. หน่วยงานของรัฐใดที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  

พ.ศ. 2562  

 ก. สำนักงานเลขาธิการ 

 ข. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ค. กรมการขนส่งทางบก 

 ง. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรม

จะต้องมีหลักเกณฑ์การ ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กี่ประการ  

 ก. 9 ประการ  

 ข. 3 ประการ  

 ค. 7 ประการ  

 ง. 5 ประการ  

4. ข้อใดถูกต้อง ที่สอดคล้องกับ เลขาธิการ ก.พ.  

 ก. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  

 ข. เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 ค. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 ง. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี  
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5. ข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

 ก. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรอิสระ ไม่ต้องนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ 

   ประกอบการ จัดทำประมวลจริยธรรม 

 ข. หน่วยงานธุรการของศาล มิใช่หน่วยงานของรัฐ 

 ค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

     จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี  

 ง. สภากลาโหมมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการทหาร และ    

    ข้าราชการพลเรือน กลาโหม  

6. โดยทั่วไปคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรม 

ในทุกกี่ปี 

 ก. ทุก 2 ปี  

 ข. ทุก 3 ปี  

 ง. ทุก 4 ปี  

 ง. ทุก 5 ปี  

7. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมโดยตำแหน่ง  

 ก. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 

 ข. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ค. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 ง. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

8. มาตรฐานทางจริยธรรม คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นข้อใด  

 ก. กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  

 ข. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ค. แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

 ง. มีจิตสาธารณะ  
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9. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม   

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

 ก. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมต่อคณะรัฐมนตรี   

 ข. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ค. ตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐ 

 ง. จัดทำประมวลจริยธรรม  

10. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการในเรื่องใด เพื่อเป็นการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ  

 ก. กำกับ ดูแลการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

 ข. ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

 ค. จัดทำประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ง. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐ  

11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด  

 ก. วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562  

 ข. วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  

 ค. วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  

 ง. วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  

12.การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและเผยแพร่ความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ   

มีพฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นหน้าที่ในข้อใด 

 ก. ผู้บังคับบัญชา 

 ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ค. หน่วยงานของรัฐ 

 ง. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  
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13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม (ก.ม.จ.)  

พ้นจากตำแหน่งในข้อใด  

 ก. คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก  

 ข. เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 ค. ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 

 ง. กระทำความผิดโดยประมาทและถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก  

14. การดำเนินการตามข้อใดถูกต้อง หากปรากฏว่าการจัดทำประมวลจริยธรรม  

ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  

 ก. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 

 ข. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมแจ้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการ  

     แก้ไขให้ถูกต้อง  

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมออกคำสั่งให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง  

 ง. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพื่อใช้มาตรการ  

     ด้านงบประมาณ  

15. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าท่ีกำกับ ติดตาม และ 

ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใด  

 ก. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่  

     ของรัฐ  

 ข. จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐ 

 ค. วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม    

     พ.ศ. 2562 

 ง. กำหนดแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

16. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เรียกโดยย่อว่า  

 ก. กมจ.  

 ข. กม.จ.  

 ค. ก.ม.จ.  

 ง. ก.มจ.  
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17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  

 ก. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 5 คน  

 ข. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 7 คน  

 ค. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 5 คน  

 ง. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 7 คน  

18. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

 ก. ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  

 ข. ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน  

 ค. นายกรัฐมนตรี 

 ง. อธิบดีกรมการศาสนา  

19. จริยธรรม ตรงกับคำในภาษาอังกฤษข้อใด  

 ก. Ethic  

 ข. Integrity  

 ค. Morality 

 ง. Occupation 

20. ข้อใด ไม่สอดคล้อง กลไกหลักในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม พ.ศ. 2562  

 ก. แนวนโยบายพ้ืนฐาน 

 ข. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 ค. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ง. มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 
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เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ข

2 ง 12 ง

3 ค 13 ข

4 ก 14 ข

5 ก 15 ก

6 ง 16 ค

7 ง 17 ค

8 ค 18 ค

9 ง 19 ก

10 ง 20 ก


