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 แบบประเมินคุณลักษณะท่ีดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

(เฉลย) 
 

ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................ต าแหน่ง................................. .......................... 
 
หน่วยงาน............................................................................................... ................................................... 
 

 
1. ความรู้จริยธรรม  หมายถึงข้อใด 

ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ 
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม 
ค. ความรู้เก่ียวกับสังคมสามารถบอกได้ว่าการกระท าใดดี การกระท าใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
ง. เหตุผลท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกหรือไม่เลือกกระท า 

2. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึงข้อใด 
ก. การแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของสังคม  
ข. เบื้องหลังการกระท าของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระท า 
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ 
ง. ไม่มีข้อถูก 

3. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึงข้อใด 
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน 
ข. เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกัน 
ค. เป็นเรื่องการกระท าของบุคคล 
ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล 

4. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “การรู้จักข่มใจ” หมายถึงข้อใด 
ก. ความจริงใจต่อตนเอง 
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง 
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 

5. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด 
ก. เป็นเครื่องยึดเหน่ียวใจคน 
ข. เป็นเครื่องท าให้ประสบความส าเร็จ 
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน 
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นใหญ่ 

6. อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด 
ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ 
ข. ธรรมของผู้ครองเรือน 
ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 
ง. ธรรมท่ีไม่ควรประพฤติ 

7.  โทสาคติ  หมายถึงข้อใด 
ก. ล าเอียงเพราะรักใคร่ 
ข. ล าเอียงเพราะไม่ชอบกัน 
ค. ล าเอียงเพราะเขลา 
ง. ล าเอียงเพราะกลัว 
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 8.  สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้ 

ก. เมตตา  กรุณา 
ข. มุทิตา  อุเบกขา 
ค. สติ  สัมปัญชัญญะ 
ง. ฉันทะ  วิริยะ 

9.  การที่คนเรามีจิตใจจ่ออยู่สิ่งที่กระท า  มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. มีศีล 
ข. มีสมาธิ 
ค. มีปัญญา 
ง. มีสติ 

10.  ความจริงหรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอะไร 
ก.  ค่านิยม 
ข. วัฒนธรรม 
ค. ความสามัคคี 
ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ 

11.  ค่านิยมทางจริยธรรม  หมายถึงข้อใด 
ก. ท าให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี 
ข. ท าให้เกิดความซาบซ้ึง 
ค. ท าให้เกิดความรักความเข้าใจ 
ง. ท าให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด 

12.  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  เป็นความหมายของข้อใด 
ก. คุณธรรม 
ข. จริยธรรม  
ค. วัฒนธรรม 
ง. ศีลธรรม 

13.  เราจูงแขนคนแก่ข้ามถนนเป็นคุณธรรมข้อใด 
ก. เมตตา 
ข. กรุณา 
ค. มุฑิตา 
ง. อุเบกขา 

14.  สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายข้อใด 
ก. คุณธรรม 
ข. จริยธรรม 
ค. วัฒนธรรม 
ง. ศีลธรรม 

15. ทุกข้อคือความหมายของจริยธรรมยกเว้นข้อใด 
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 
ข. ศีลธรรม 
ค. กฎศีลธรรม 
ง. ข้อห้ามท่ีควรกระท าให้ถูกต้อง 
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 16. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของจริยธรรม 

ก. ความรู้ 
ข. อารมณ์ความรู้สึก 
ค. พฤติกรรม 
ง. จิตใจ 

17. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจัดท าขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ใด 
ก. เพ่ือให้ข้าราชการเกิดจิตส านึกลึกซ้ึงและเท่ียงธรรมในหน้าท่ี ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีข้าราชการ 
ข. เพ่ือให้องค์การกลางทุกประเภทมีมาตรฐานความประพฤติตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ 
ค. เป็นการด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล 
ง. เป็นมาตรการเสริมการรักษาวินัยข้าราชการ 

18.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก. กรณีที่มีผู้ทักท้วงท่านว่ากระท านั้น ๆ อาจเป็นการขัดประมวลจริยธรรม ท่านต้องหยุดกระท าการและให้มี

การส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย 
ข. เม่ือท่านกระท าการผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ท่านต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า

ส่วนราชการทราบโดยพลัน 
ค. ให้ละเว้นการสัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยายหรือการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ 
ของท่านอันเป็นการกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง 
ง. กรณีที่ท่านเข้าร่วมประชุมและพบมีการกระท าอันเป็นการขัดแย้งต่อหน้าที่หรืออาจให้การปฏิบัติหน้าที่

เสียหายท่านต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าวและบันทึกค าคัดค้านนั้นไว้ในที่ประชุม 
19.  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่  หมายความถึงพฤติกรรม 

  อย่างไร 
ก. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับของแทนตนหรือญาติของตน 
ข. ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
ค. ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้

ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ง. ถูกทุกข้อ 

20. ข้าราชการใช้เวลาในวันหยุดราชการเข้าร่วมชุมนุมกับประชาชนโดยสงบและไม่มีอาวุธเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาล
เลิกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลก าหนดไว้เป็นนโยบายซ่ึงมีผลกระทบต่อตน ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. ได้เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
ข. ได้ เพราะเป็นการกระท าในฐานะประชาชนไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
ค. ไม่ได้ เพราะเป็นการ strike ต่อรัฐบาลซ่ึงเป็นนายจ้าง 
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นการไม่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

21. กรณีข้อใดที่ไม่เข้าข่ายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ก. สมศักด์ิ ผู้บริหารในในกระทรวงที่เกษียณแล้วรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทจ้างเหมา 
     ที่รู้จักกันตอนมารับจ้างเหมางานให้กระทรวง 
ข. สมศรี พนักงานเก็บสถิติเสนอขายประกันชีวิตตอนออกไปสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่ 
ค. จอมใจ เจ้าหน้าที่ด้านองค์การด้านเวชภัณฑ์ ลาออกไปท างานในบริษัทขายยา  
ง. คุณพินิจ ประธานกรรมการจริยธรรมได้รับเลือกเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดท่ีบ้านเกิด 
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 22. ความซ่ือสัตย์ หมายถึง 

ก. มั่นคงอยู่ในศีลธรรม  มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และใจ 
ข. มีความกตัญญู 
ค. ตรงต่อเวลา 
ง. การมีจริยธรรม 

23. ข้อใดคือความหมายของค าว่าหน้าที่ 
ก. มีความซ่ือสัตย์  ซ่ือตรง 
ข. มีความอดทน  อดกลั้น 
ค. กิจท่ีควรท า กิจท่ีจะต้องท า 
ง. การรู้จักกาลเทศะ 

24. พฤติกรรมใดที่ไม่แสดงถึงความซ่ือสัตย์ซ่ือตรงต่อประเทศชาติ 
ก. ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี  การงานหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเพ่ือให้ก้าวหน้า 
ข. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ค. มีความรัก ความสามัคคีต่อกันในทุกระดับ 
ง. ช่วยกันรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

25.  การปฏิบัติตัวตามข้อใด  จึงจะได้ชื่อว่าอยู่อย่างพอเพียง 
ก. เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ 
ข. ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา 
ค. มีน้อยใช้น้อย มีมากใช้มาก 
ง. เก็บวันน้ีมีใช้วันหน้า 

 


