บทสัมภาษณ์ คุณสุรเดช จิรัฐิตเิ จริญ อดีตวุฒิสมาชิก จ.ปราจีนบุรี
 แนะนาตัว : สวัสดี ครับผมเป็ นอดีตสว.ปราจีนบุรี จบ วศบ.โยธา รุ่ น 22
ซึ่ งที่ ผ่ า นมา ผมได้ท างานการเมื อ งมาหลายสมัย ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงกลายเป็ นอดี ต ส.ว.ในรั ฐบาลปั จจุ บัน ก่ อ นหน้านี้ ผมได้
บริ หารงานในฐานะที่เป็ นอดีตเจ้าของผูจ้ ดั การ และปั จจุบนั เป็ นที่ปรึ กษา
บริ ษทั เคซี คอนกรี ต จากัด และมอบให้ภรรยาเป็ นผูบ้ ริ หารแทนแล้ว
 มีการบริ หารจัดการองค์ กรอย่ างไร : ในการบริ หารจัดการช่วงแรกๆมา
จนถึงปั จจุบนั ก็ทาและคลุกคลีอยูก่ บั ผูร้ ับเหมารายย่อยมาโดยตลอด ซึ่งผมเข้าถึงพื้นที่ต้ งั แต่อาเภอ ประจันตคาม อาเภอ
อื่นๆใกล้เคียง และภายในจังหวัดปราจีนบุรี โดยบริ ษทั ได้เติบโตมาโดยตลอด ลักษณะงานจะมีความหลากหลายมากจึง
ต้องมีผจู ้ ดั การในแต่ละด้านช่วยแบ่งงานบริ หารและรับผิดชอบเป็ นไปตามแนวนโยบายและเส้นทางที่เรากาหนดไว้
 เล่ าประสบการณ์ ในการทางาน : หลังจากเรี ยนจบแล้วกลับมาบ้านที่ ปราจี นบุรี ครั้งยังเป็ นวิศวกรหนุ่ ม แต่ไม่เคย
ทางานหรื อสัมผัสกับโรงงานขนาดใหญ่ รวมทั้งเข้าทางานที่บริ ษทั ฯอื่นๆเลย แต่การทาเอง คิดเอง บริ หารเอง ควบคุม
ลูกน้องเองก็ได้ประสบการณ์ไปอีกแบบที่ทา้ ทายดี เนื่ องจากได้สัมผัสกับชี วิตทุกระดับ และเห็นถึงความยากลาบาก
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การร่ วมทางานกับพนักงานจึงต้องเข้าใจ เข้าถึงพวกเขาให้ได้
 แง่ มุมของการใช้ ชีวิตและบริ หารจัดการธุ รกิจ : เรามองไปที่ ธุรกิจหลักของตนเองคือมองหาจุดแข็งและลดจุดอ่อน
เพื่อให้ธุรกิ จดาเนิ นการต่อไปได้ ซึ่ งในปั จจุ บันได้สะสมประสบการณ์จากการทาธุ รกิ จทางด้านรั บเหมาและวัสดุ
ก่อสร้าง ทาให้ธุรกิจได้เติบโตมีความมัน่ คงแข็งแรงสามารถเดินต่อไปได้
 มีรูปแบบบริหารและแก้ ปัญหาอย่ างไรเมื่อเจอเรื่ องใหม่ ๆ : มีรูปแบบการบริ หารแบบครอบครัว ที่คนรุ่ นที่ 1 พ่อแม่ได้
ทาธุ รกิ จทางด้านนี้ และมอบไว้ให้ตนเองได้เข้ามาทาและสานต่อในคนรุ่ นที่ 2 ซึ่ งเป็ นการทางานที่ เอาหลักความรู ้
วิชาการจากการจบวิศกรโยธามาใช้และทาต่อมาให้เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมาได้
 สั มภาษณ์ เพิ่มเติม ..เกี่ยวกับทัศนคติ ที่มีต่อผู้บริ หาร หรื อดร.สุ รเดช : คุ ณมนัสศักดิ์ กรรมการมดตะวันออกสาย
ปราจีนบุรี ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เคยได้ยินชื่อเสี ยงของรุ่ นพี่ (พี่โต) ที่จบจากบางมดมาและเป็ นอดีต ส.ว. ทางาน
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ท่านมีบุคลิกลักษณะที่น่ารัก เป็ นมิตรคบกับคนในพื้นที่ได้ดี มีความเอื้ออาทรและสนับสนุน
เกื้อกูลสังคมและผูใ้ หญ่ใจดีมาก
 แง่ คดิ ในด้ านการบริหารและสนับสนุนสั งคม : ดร.สุ รเดช เป็ นผูม้ ีความรู ้ทางด้านการเมืองและการบริ หารธุรกิจเยอะ
มาก แม้จ ะไม่ ไ ด้ท าหน้ า ที่ บ ริ หารในปั จ จุ บัน แต่ ก็ ค อยดู แ ลและเดิ น ทางไปที่ ต่ า งๆเพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลลู ก น้ อ ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในฐานะที่ปรึ กษาว่าทางานในองค์กรมีปัญหาอะไรหรื อไม่?
 การสนับสนุนและช่ วยเหลือสังคม : ตามที่เล่ามาตั้งแต่แรกไม่เคยปฏิเสธการสนับสนุนหรื อช่วยเหลือสังคม เมื่อเรายืน
อยูไ่ ด้และมีโอกาสที่ดีควรสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม ก็เป็ นการตอบแทนบ้างเป็ นครั้งคราวไป

 มุมมองที่มีต่อการบริ หารงานของ มดตะวันออก
และมหาวิทยาลัย : เท่าที่ ทราบและได้รับเชิ ญเป็ นที่ ปรึ กษา
ชมรมมดตะวัน ออก ก็ เ ห็ น ว่ า คณะกรรมการชมรมมด
ตะวันออก มีเป้ าหมายการทางานที่ดี มีความเข้มแข็ง และเห็น
การทางานที่มีกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง มีเป้ าหมายร่ วมกันใน
การท างานเพื่ อ ส่ ว นรวม สร้ า งสั ง คม ช่ ว ยกัน มองในการ
พัฒ นาจากทุ ก องค์ ป ระกอบทุ ก ภาคส่ ว นและมี จิ ต อาสา
เสี ยสละ ก็เข้าใจว่าจะต้องพยายามทาให้ได้มากที่สุดแม้วา่ จะ
ทาได้ไม่ท้ งั หมดก็ถือว่าทุกคนได้ทาดีแล้วสูๆ้ ขอให้กาลังใจ

