ประวัติโดยย่ อ
ชื่อ- สกุล
ตาแหน่ ง
ประวัติการศึกษา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2540
2542
2545
2548

นางรัศมี วิศทเวทย์
(อดีต) เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(ปัจจุบนั ) กรรมการบริ หารแผนคณะที่ 2 สสส.
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เหรี ยญจักรพรรดิมาลา
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประถมาภรณ์ชา้ งเผือก
มหาวชิรมงกุฎ

การฝึ กอบรม สั มมนา
- การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการข่าว
- การข่าวลับ
- การข่าวกรอง ของรัฐบาลอิสราเอล
- วิทยากรปราบปรามยาเสพติด หลักสู ตรของ DEA
- หลักสู ตร Control of Narcotics Offenses ณ ประเทศญี่ปุ่น
- วิทยาลัยการทัพบก หลักสู ตรหลักประจารุ่ นที่ 39
- นักบริ หารระดับสู ง หลักสู ตรที่ 1 (นบส. 1) รุ่ นที่ 25 สานักงาน ก.พ.
- ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง รุ่ นที่ 5 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสู ง
รุ่ นที่ 9 (ปปร.9) สถาบันพระปกเกล้า
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ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2515-2520
พ.ศ.2520-2523
พ.ศ.2523
พ.ศ.2524
พ.ศ.2533
พ.ศ.2541
พ.ศ.2542
พ.ศ.2547
พ.ศ.2547-2551

- เจ้าหน้าที่การข่าวตรี และโท กรมประมวลข่าวกลาง
- เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน กองปราบปรามยาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส.
- หัวหน้าฝ่ ายการข่ าว และหัวหน้างานติ ดตามผลคดี ฝ่ ายการข่ าว
สานักงาน ป.ป.ส.
- ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการกองปราบปรามยาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส.
- ผูอ้ านวยการกองป้ องกันยาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส.
- ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
- รองเลขาธิ การ ป.ป.ส.
- ที่ปรึ กษาการป้ องกันและแก้ไขยาเสพติด
- เลขาธิ การคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

การเป็ นกรรมการ และอนุ กรรมการต่ างๆ เช่ น
- อนุ กรรมการตรวจสอบ และประเมิน ผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 3
สานักนายกรัฐมนตรี
- อนุ กรรมการ คณะกรรมาธิ การปฏิรูปการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
สภาปฏิ รูปแห่ งชาติ
- อนุ กรรมการ คณะอนุ กรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทาร่ างกฎหมาย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็ นอิสระฯ
ปั จจุบัน

1. กรรมการบริ หารแผนคณะที่ 2 ของ ส.ส.ส.
2. ประธานกรรมการกากับทิศทางการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตมุสลิ มไทย (ส.ส.ส.)
3. รองประธานกรรมการกากับทิศทางกลุ่มแผนงานพัฒนาศักยภาพภาคีและ
เครื อข่าย ( ส.ส.ส. )
4. รองประธานกรรมการประสานยุทธศาสตร์ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและยา
( ส.ส.ส. )
5. รองประธานกรรมการประสานยุทธศาสตร์ ดา้ นสิ่ งแวดล้อมกับสุ ขภาพ
6. กรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขา สังคมและการบังคับ
ใช้กฎหมาย
7. กรรมการ บริ ษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด
8. ผูบ้ ริ หารกฎจรรยาบรรณ สมาคมการขายตรงไทย
9. อุปนายกสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย
10. ที่ปรึ กษามูลนิ ธิร่วมน้ าใจต้านภัยเอดส์
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การประชุ มระหว่ างประเทศ
พ.ศ. 2522-2555

เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในคณะผูแ้ ทนประเทศไทย และเป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ไทยในการประชุ ม ของสหประชาชาติ ใ นหั วข้อเกี่ ย วกับ การป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และในการประชุ มต่างๆ อาทิ การประชุ มอาเซี ยน
การประชุ ม ทวิ ภ าคี การประชุ ม พหุ ภ าคี การประชุ ม ภู มิ ภ าคเอเซี ย
อนุภูมิภาคเอเซีย ในประเด็นด้านยาเสพติด และด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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