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แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562ออกสอบกพเเละครูผู้ช่วย
เกณฑ์ใหม่63 

 
    
 
ข้อ 1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด 
1. กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมไทย 
2. ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหนว่ยงานของรัฐ 
3. เป็นกลไกตรวจสอบการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม 
4. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 
ข้อ 2. หน่วยงานของรัฐใดที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
1. สำนักงานเลขาธิการ 
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
4. กรมการขนส่งทางราง 
 
ข้อ 3. พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีหลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กี่ประการ 
1. 3 ประการ 
2. 5 ประการ 
3. 7 ประการ 
4. 9 ประการ 
 
ข้อ 4. ข้อใดถูกตอ้งเกี่ยวกับ เลขาธิการ ก.พ. 
1. เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
2. เป็นรองประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
3. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
4. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี 
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ข้อ 5. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
1. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรอิสระ ไม่ต้องนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการจัดทำประมวล
จริยธรรม 
2. หน่วยงานธุรการของศาลมิใช่หน่วยงานของรัฐ 
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี 
4. สภากลาโหมมีหน้าท่ีจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
 
ข้อ 6. โดยทั่วไปคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมเม่ือใด 
1. ทุก 2 ป ี
2. ทุก 3 ป ี
3. ทุก 4 ป ี
4. ทุก 5 ป ี
ข้อ 7. ข้อใดมิใช่กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมโดยตำแหน่ง 
1. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
2. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
3. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 
 
ข้อ 8. มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นข้อใด 
1. กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
2. แสวงหาความรู้ตลอดเวลา 
3. ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีด ี
4. มีจิตสาธารณะ 
 
ข้อ 9. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีหน้าที่และอำนาจตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
ยกเว้นข้อใด 
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมต่อคณะรัฐมนตรี 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
3. ตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐ 
4. จัดทำประมวลจริยธรรม 
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ข้อ 10. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการในเร่ืองใด เพื่อเป็นการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐ 
2. ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
3. จัดทำประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตรช์าติ 
4. กำกับดูแลการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม 
ข้อ 11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เม่ือใด 
1. วันท่ี 16 เมษายน 2562 
2. วันท่ี 17 เมษายน 2562 
3. วันท่ี 18 เมษายน 2562 
4. วันท่ี 19 เมษายน 2562 
 
ข้อ 12. การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและเผยแพร่ความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤตกิรรมทางจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นหน้าที่ของผู้ใด 
1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
2. ผู้บังคับบัญชา 
3. หน่วยงานของรัฐ 
4. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
 
ข้อ 13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ม.จ. พ้นจากตำแหน่งตามข้อใด 
1. กระทำความผิดโดยประมาทและถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก 
2. เป็นท่ีปรึกษาพรรคการเมือง 
3. คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก 
4. ครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ป ี
 
ข้อ 14. การดำเนินการข้อใดถูกต้อง หากปรากฏว่าการจดัทำประมวลจริยธรรมไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทาง
จริยธรรม 
1. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี 
2. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมแจ้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
3. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมออกคำสั่งให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง 
4. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพื่อใช้มาตรการด้านงบประมาณ 
 
ข้อ 15. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมีหน้าที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ที่ถูกที่สุดคือข้อใด 
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1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
2. จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐ 
3. วินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดจากการใช้บังคับ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
4. กำหนดแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
ข้อ 16. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เรียกโดยย่อว่า 
1. กมจ. 
2. กม.จ. 
3. ก.ม.จ. 
4. ก.มจ. 
 
 
ข้อ 17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
1. คณะรัฐมนตรแีต่งตัง้ไม่เกิน 5 คน 
2. คณะรัฐมนตรแีต่งตัง้ไม่เกิน 7 คน 
3. นายกรัฐมนตรแีต่งตั้งไม่เกิน 5 คน 
4. นายกรัฐมนตรแีต่งตั้งไม่เกิน 7 คน 
 
ข้อ 18. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
1. ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
2. ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน 
3. นายกรัฐมนตร ี
4. อธิบดีกรมการศาสนา 
 
ข้อ 19. จริยธรรม ตรงกับคำในภาษาอังกฤษข้อใด 
1. Ethic 
2. Morality 
3. Occupation 
4. Integrity 
 
ข้อ 20. ข้อใดมิใช่กลไกหลักในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
1. มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 
2. แนวนโยบายพ้ืนฐาน 



ติวสอบรับรองผลไม่ติดตวิฟรีLine:itsara994 
3. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
4. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 
 
 
 

เฉลย 
 ข้อ 1. ตอบ 2. เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐจัดให้มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน
นั้นๆ ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
 ข้อ 2. ตอบ 3. มาตรา 3 บัญญัติให้หน่วยงานธุรการของรัฐสภาไม่อยู่ในความหมายของหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานธุรการ สังกัดรัฐสภา มีอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ 
และดำเนินการอ่ืนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 
 ข้อ 3. ตอบ 3. มาตรา 5 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอยา่งมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 7 ประการ 
 ข้อ 4. ตอบ 1. ดูมาตรา 8 วรรคสอง 
 ข้อ 5. ตอบ 1. มาตรา 7 แม้หน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระจะมิใช่หน่วยงานของรัฐตามพ.ร.บ.มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 แต่มาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ดังกล่าว บัญญัติให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมตามพ.ร.บ.นี้ ไปใช้
ประกอบการพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในความรับผิดชอบด้วย เพื่อให้การจัดทำ
ประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน 
 ข้อ 6. ตอบ 4. ดูมาตรา 15 โดยท่ัวไปต้องทบทวนทุก 5 ปี เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นหรือสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป จะทบทวนเร็วกว่านัน้ก็ได้ 
 ข้อ 7. ตอบ 1. ดูมาตรา 8 (2) (3) 
 ข้อ 8. ตอบ 2. ดูมาตรา 5 (3) (4) (7) 
 ข้อ 9. ตอบ 4. ดูมาตรา 13 (1) (5) (7) สำหรับการจัดทำประมวลจริยธรรมเป็นหน้าท่ีขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ 10. ตอบ 1. ดูมาตรา 19 (1) 
 ข้อ 11. ตอบ 2. มาตรา 2 บัญญัติให้ พ.ร.บ.นี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนท่ี 50 ก/หน้า 1/16 เมษายน 2562 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 17 
เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 12. ตอบ 4. ดูมาตรา 20 
 ข้อ 13. ตอบ 2. ดูมาตรา 9 (6) 
 ข้อ 14. ตอบ 2. ดูมาตรา 14 วรรคท้าย 
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 ข้อ 15. ตอบ 1. ดูมาตรา 13 (4) 
 ข้อ 16. ตอบ 3. ดูมาตรา 8 
 ข้อ 17. ตอบ 3. ดูมาตรา 8 (4) 
 ข้อ 18. ตอบ 3. นายกรัฐมนตรี ดูมาตรา 4 
 ข้อ 19. ตอบ 1. Ethic 
 ข้อ 20. ตอบ 2. พ.ร.บ.นี ้จัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ซึง่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนมาตรฐานทาง
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานใดจะมีหนา้ที่ร่วมกันจัดให้มีการประเมิน
ความคุ้มคา่ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ 
ตอบ :เฉลย : ข. สำนักงบประมาณ 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานใดต่อไปนี้มีหน้าที่ในการร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ 
เฉลย : ค. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

 

หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่ได้มีหน้าที่ในการร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เฉลย : ข. สำนักงานรัฐมนตร ี

 

ข้อใดต่อไปนี้ คือ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เฉลย : ก. ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหมวดข้อใดบ้าง 
เฉลย : ก. หมวด 5 และ หมวด 7 

 

หน่วยงานใดต่อไปนี้มีหน้าที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
เฉลย : ง. ทั้งข้อ ก. และ ข้อ ค. 

 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีเป้าหมายทั้งหมดกีข่้อ 
เฉลย : ค. 7 ข้อ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามข้อใดต่อไปนี้ 
เฉลย : ง. ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
 

Your new question! 
เฉลย : 
 

หมวด 2 ในพระราชบัญญัตินั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
เฉลย : ง. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
 

การจัดทำประมวลจรยิธรรมในภาครฐันั้นมมีาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน ให้องค์กรใดนำมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามมาตรา 5 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจดัทำประมวลจรยิธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐที่อยู่ในความรับผิดของตนเอง 
เฉลย : ง. ถูกทุกข้อ 
 

หลักเกณฑ์ในการการจัดทำประมวลจรยิธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐนั้นข้อใดต่อไปนี้เป็นผู้กำหนด 
เฉลย : ก. ก.ม.จ. 
 

หากเกิดกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหนา้ที่ของรัฐประเภทใด จะให้ใครเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉยั 
เฉลย : ก. ก.ม.จ. 
 

หากเกิดกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ที่ต้องรับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็น
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนใหอ้งค์กรใดต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำ 
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เฉลย : ค. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
 

หากเกิดกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่คอยรับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็น
ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้องค์กรใดต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำ 
เฉลย : ง. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

หากเกิดกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม แต่ถ้าเป็น
ข้าราชการทหารและขา้ราชการพลเรือนกลาโหม จะให้องค์กรในข้อใดเป็นผู้จัดทำ 
เฉลย : ก. สภากลาโหม 
 

หากเกิดกรณีที่เจ้าหน้าทีข่องรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ จัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็น
ข้าราชการการเมือง ให้องค์กรในข้อใดเป็นผู้จัดทำ 
เฉลย : ก. คณะรัฐมนตร ี
 

องค์กรใดต่อไปนี้มีหน้าที่ในการจัดทำประมวลจรยิธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
เฉลย : ค. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
 

ข้อใดต่อไปนี้จะเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม 
เฉลย : ง. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็น องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
เฉลย : ง. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อใดต่อไปนี้จะถือว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม 
เฉลย : ง. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
เฉลย : ง. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
เฉลย : ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อใดต่อไปนี้เป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
เฉลย : ง. นายกรัฐมนตร ี
 

มาตรฐานทางจริยธรรม มีกีข่้อ 
เฉลย : ค. 7 ข้อ 
 

มาตรฐานทางจริยธรรม คือข้อใด 
เฉลย : ก. หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามข้อใดต่อไปนี้ที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
เฉลย : ง. ถูกทุกข้อ 
 

องค์กรใดต่อไปนี้มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินกระบวนการรกัษาจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ตลอดจนการกำหนดมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐในหน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
เฉลย : ง. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 
 

ได้มีการกำหนดให้ ก.ม.จ. จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมในทุกๆกี่ปี 
เฉลย : ข. 5 ปี 
 

องค์กรใดต่อไปนี้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลและหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
เฉลย : ข. ก.ม.จ 
 

 


