
 

แบบทดสอบความซื่อสัตย์สุจริต 

๑. ความซื่อสัตย์และการมีความรับผิดชอบ หมายถึง 

 ก. ยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 ข. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรมแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ 

 ง. ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ 

๒. คุณสมบัติที่ดีของข้าราชการยุคใหม่ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ก. เป็นข้าราชการมืออาชีพ – เป็นข้าราชการที่มีจริยธรรม – มีจิตสาธารณะ 

 ข. ความรู้สูง ประสบการณ์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม 

 ค. ต่อต้านการทุจริตต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม 

 ง. ถูกทุกข้อ 

๓. บุคคลที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติตนตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ไม่คดโกงมีความโปร่งใสใน
การท างานได้ชื่อว่าเป็นบุคคลเช่นใด 

 ก. เป็นคนดีที่น่ายกย่อง 

 ข. ซื่อสัตย์สุจริต 

 ค. เป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อ่ืน 

 ง. เป็นบุคคลที่มีหิริ-โอตตัปปะ 

๔. ความซื่อสัตย์มีหลายอย่างข้อใดถูกต้อง 

 ก. ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและประเทศชาติ 

 ข. ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวและมิตร 

 ค. ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 

 ง. ถูกทุกข้อ 



 

๕. ความซื่อสัตย์ที่ส าคัญที่สุดได้แก่ข้อใด 

 ก. การซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง 

 ข. การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 

 ค. การซื่อสัตย์ต่อครอบครัวและมิตร 

 ง. การซื่อสัตย์ต่อตนเอง 

๖. คุณธรรมอันประเสริฐ สามารถสร้างตนเองสร้างชาติ โดยบุคคลนั้นต้องมีอุดมการณ์ข้อใด 

 ก. รู้รักสามัคคี ท าดีเพ่ือประเทศชาติและสังคม 

 ข. ความซื่อสัตย์สุจริต 

 ค. มีพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 

 ง. การมีสัจจะและความจริงใจ 

๗. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จัดท าขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ใด 

 ก. เพื่อให้ข้าราชการเกิดจิตส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติศักดิ์ศรีข้าราชการ 

 ข. เพ่ือให้องค์การกลางทุกประเภทมีมาตรฐานความประพฤติท่ีก าหนดในรัฐธรรมนูญ 

 ค. เป็นการด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาล 

 ง. เป็นมาตรการเสริมการรักษาวินัยของข้าราชการ 

๘. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่หมายถึงพฤติกรรม
อย่างไร 

 ก. ไม่เรียกรับหรือยอมรับหรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับของแทนตนหรือญาติของตน 

 ข. ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 

 ค. ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการหรือการท านิติกรรมหรือสัญญาชื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน
จะได้ประโยชน์ 

 ง. ถูกทุกข้อ 



 

๙. ข้าราชการใช้เวลาในวันหยุดราชการเข้าร่วมชุมนุมกับประชาชนโดยสงบและไม่มีอาวุธ เรียกร้องให้รัฐบาล
เลิกนโยบายที่มีผลกระทบต่อตนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ก. ได้ เพราะเป็นการกระท าในฐานะประชาชน ไม่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

 ข. ไม่ได้ เพราะเป็นการไม่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

 ค. ได้ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

 ง. ไม่ได้ เพราะข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

๑๐. ข้าราชการที่มคีวามซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ สังเกตได้จากพฤติกรรมใดบ้าง 

 ก. มีความกตัญญู    ข. ตรงต่อเวลา 

 ค. การมีคุณธรรม-จริยธรรม  ง. มั่นคงในศีลธรรมมีความสุจริตทางกายวาจาและทางใจ 

๑๑. ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาสอดคล้องกับค าว่าหน้าที่อย่างไร 

 ก. กิจที่ควรท า กิจที่ต้องท าและกิจที่ไม่ควรกระท า 

 ข. การใช้อ านาจหน้าที่หาผลประโยชน์กับตนเองและพวกพ้อง 

 ค. ข้าราชการับสินบน ซึ่งเป็นลาภมิควรได้ มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 ง. ถูกทุกข้อ 

๑๒. พฤติกรรมใดที่ไม่แสดงถึงความซื่อตรงต่อประเทศชาติ 

 ก. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

 ข. มีความรัก ภักดี ต่อทุกชนชั้น 

 ค. ใช้ต าแหน่งหน้าที่การงานหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเพ่ือความก้าวหน้า 

 ง. การเข้าร่วมประท้วงต่อต้านรัฐบาลแบบประชาธิปไตย 

๑๓. ข้าราชการจะปฏิบัติตัวอย่างไร ได้ชื่อว่าอยู่อย่างพอเพียง 

 ก. มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ไม่มีกู้เขา 

 ข. ศุกร์เมา เสาร์นอน อาทิตย์ถอน จันทร์ลา 

 ค. อดออมวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของวันหน้า 



 

 ง. อุเบกขาพอใจในสิ่งที่ตนมี ด ารงตนอย่างมีสติ 

๑๔. ทุกข้อสนับสนุนต่อความซื่อสัตย์สุจริตยกเว้นข้อใดฃ 

 ก. ศีลธรรม – จริยธรรม  ข. ประเพณีอันดีงามท่ีปฏิบัติกันมาตลอด 

 ค. กฎระเบียบ – จรรยาบรรณ ง. ต าแหน่งหน้าที่ความสุขทางสังคม 

๑๕. ความซื่อสัตย์ของข้าราชการ เป็นค่านิยมด้านใดมากท่ีสุดของจิตใจ 

 ก. บ่งบอกถึงความเสื่อมของสังคม 

 ข. ท าให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด 

 ค. ท าให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี 

 ง. น ามาซึ่งความรักและความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

๑๖. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

 ก. เป็นการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกความเป็นข้าราชการ 

 ข. เพ่ือให้ข้าราชการมีความเข้าใจอันลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ข้าราชการ 

 ค. เป็นการด าเนินการตามนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลปัจจุบัน 

 ง. ให้ข้าราชการรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ถูกต้อง 

๑๗. ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ข้าราชการผู้นั้นมีวินัยตรงกับข้อใด 

 ก. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา   ข. วินัยต่อหน้าที่ 

 ค. วินัยต่อประเทศชาติ   ง. วินัยต่อเพ่ือนร่วมงาน 

๑๘. ข้าราชการรู้รักสามัคคี สุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ข้าราชการผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นเช่นไรกับ
บุคคลากรขององค์กร 

 ก. วินัยต่อเพ่ือนร่วมงาน   ข. วินัยต่อหน้าที่ 

 ค. วินัยต่อตนเอง    ง. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 



 

๑๙. ลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สังเกตได้จากอะไรบ้าง 

 ก. ต าแหน่งอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า 

 ข. มีคุณธรรม – จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 ค. ผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อเวลาต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ ความจริงใจ ไม่ล าเอียง ไม่ทุจริต คดโกง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ง. มีความสันโดษ พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นในลาภยศ พอเพียง 

๒๐. อคติ คือความล าเอียง ๔ ประการ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ก. ล าเอียงเพราะรัก, ล าเอียงเพราะเกลียด, ล าเอียงเพราะกลัว และ ล าเอียงเพราะความโง่เขลา 

 ข. ล าเอียงเพราะอ านาจ, ล าเอียงเพราะขาดคุณธรรม, ล าเอียงเพราะพวกพ้อง และ ล าเอียงเพราะเงิน
ทอง 

 ค. ล าเอียงเพราะไม่มีหิริ – โอตตัปปะ, ล าเอียงเพราะขาดคุณธรรม, ล าเอียงเพราะความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ ล าเอียงเพราะความอยากได้อยากดี 

 ง. ล าเอียงเพราะไม่มีความสันโดษ, ล าเอียงเพราะไม่พอเพียง, ล าเอียงเพราะขาดคุณธรรม และ 
ล าเอียงเพราะเกรงบารมี 
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