
 

แบบทดสอบคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

************************************************** 

ช่ือ................................................................. ต าแหน่ง .....................................................สังกัด..................................................................... 

 

ค าชี้แจง จงเลือกค าตอบท่ีถกูที่สดุเพียงข้อเดียว 
  

1. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด 
            ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ                             
            ข. ค าสั่งสอน 
            ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา                                   
            ง. ไม่มีข้อถูก 
2. ความรูจ้ริยธรรม หมายถึงข้อใด 
            ก. การมีความรูส้ึกต่อพฤติกรรมต่างๆ 
            ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม 
            ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระท าใดดี การกระท าใดไมด่ีเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด  
            ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑใ์สการเลือกหรือไม่เลือกกระท า 
3. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด 
            ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ของสังคม 
            ข. เบื้องหลังการกระท าของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระท า 
            ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ 
            ง. ไม่มีข้อถูก 
4. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึงข้อใด 
            ก. เป็นเรื่องเดียวกัน                                            
            ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน 
            ค. เป็นเรื่องการกระท าของบุคคล                            
            ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล 
5. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด ารัส “การรู้จักขม่ใจ” หมายถึงข้อใด 
            ก. ความจริงใจต่อตนเอง                                        
            ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง 
            ค. การประพฤติปฏิบัตติ่อสิ่งที่เป็นประโยชน์                 
            ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ได้ก าหนดค่านิยมหลักขององค์การไว้จ านวนกี่ข้อ 
            ก. 7  ข้อ                               
            ข. 6  ข้อ 
            ค. 5  ข้อ                           
            ง. 4  ข้อ 
7. ข้อใดมิใช่ค่านิยมหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
            ก. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ                                              
            ข. ซื่อสัตย์สุจริต 
            ค. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
            ง. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
 

 
/8.หัวใจส าคญั… 



 8. หัวใจส าคญัในการท างานเพื่อก าหนดเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะคือข้อใด             
ก. ข้อบังคับต าบล                                                     

            ข. คุณธรรม จริยธรรม 
            ค. ค่านิยมหลักขององค์การ                                                     
            ง. วิสัยทัศน์ 
9. สภาพคุณงามความดี เป็นความหมายของข้อใด 

ก. คุณธรรม 
ข. จริยธรรม 
ค. ศีลธรรม 
ง. ค่านิยม 

10. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบตัิ เป็นความหมายของข้อใด 
ก. คุณธรรม 
ข. จริยธรรม 
ค. ศีลธรรม 
ง. ค่านิยม 

11.บคุคลากรที่มีความประพฤติดี ด้วยความรู้สึกดีจนเคยชิน แสดงว่าบุคคลนั้นมีสิ่งใด 
ก. ค่านิยม 
ข. ศีลธรรม 
ค. จริยธรรม 
ง. คณุธรรม 

12. สาเหตุที่ต้องปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมข้อใด 
            ก. ขัดเกลาจิตใจให้ยดึมัน่ในความดีงาม                                               
            ข. ประพฤติตนให้อยู่ในความด ี
            ค. ด ารงตนเป็นแบบอยา่งที่ดี                                         
            ง. ถูกทุกข้อ 
13. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระท า มีความหมายตรงกับข้อใด 
            ก. มีศีล                           
            ข. มีสมาธิ                      
            ค. มีปัญญา                    
            ง. มีสติ 
14. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดไดจ้ากอะไร 
            ก. ค่านิยม                                                          
            ข. วัฒนธรรม                   
            ค. ความสามัคคี                                                  
            ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
15. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด 
            ก. ท าให้เกิดความรับผิดชอบช่ัวดี                                
            ข. ท าให้เกิดความซาบซึง้ 
            ค. ท าให้เกิดความรักความเข้าใจ                                 
            ง. ท าให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด 
16. Moral values หมายถึงข้อใด 
            ก. ค่านิยมทางศาสนา                                            
            ข. ค่านิยมทางวัตถ ุ
            ค. ค่านิยมทางจริยธรรม                                   
            ง. ค่านิยมทางความจริง 
 
 
 

/17.I AM … 



17. “ I AM READY” จัดอยู่ในกลุ่มใด 
 ก. คุณธรรม 

ข. จริยธรรม 
ค. วิสัยทัศน ์
ง. ค่านยิม 

18. พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่
 ก. 15 เมษายน 2562 

ข. 16 เมษายน 2562 
ค. 17 เมษายน 2562 
ง. 18 เมษายน 2562 

19. พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ใช้บังคับกับข้าราชการประเภทใด 
 ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. พนักงานส่วนต าบล 
 ง. ข้าราชการอัยการ 
20. การจัดท าประมวลจรยิธรรมของหน่วยงานของรัฐ ที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัตตินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

      มีที่มาจากกฎหมายใด 
 ก. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 
 ค. พระราชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 
 ง. ข้อบัญญัติท้องถิน่ 
 

    ********************************************************************************************************************** 


