ประวัติความเปนมา
เมือประมาณพุทธศักราช 2432 ภายหลังทีไทยได้
เสียดินแดนฝั งซ้ายแม่นาํ( โขงให้แก่ฝรังเศสแล้ว มีคนลาว
อพยพมาทางภาคอีสานเป็ นจํานวนมาก และคนภายในก็
อพยพเลือกถินทีอยูใ่ หม่โดยทัวไป ได้มีนายทิม วงศ์คาํ ขาว
เป็ นหัวหน้าพรรคพวกอพยพมาจากบ้านถิน (อาฮาม) ซึง
อยู่ทางทิศเหนือห่างประมาณ 3 กิโลเมตร มาตัง( หมูบ่ า้ น
ใหม่ชือว่า "บ้านป่ าติ(ว" มีพ วกติดตามมาด้วยประมาณ
10 ครอบครัว จํานวนคนประมาณ 40 คนเศษ เพราะ
เห็ น ว่ า เป็ นชั ย ภูมิ เ หมาะแก่ ก ารเพาะปลูก มี ห นองนํ(า
ใกล้เคียง มีสัตว์ป่านานาชนิดมากมาย อยู่มาประมาณ 6
- 7 ปี มีคนอพยพมาเพิมอีกประมาณ 30 ครอบครัว
จํานวนคนเพิมขึน( เป็ น 250 คน
ครั(นต่อมาถึ งปี พุทธศักราช 2476 หลังจากตั(ง
หมูบ่ า้ นมาได้ประมาณ 40 ปี กรมทางหลวงแผ่นดินได้ตดั
ถนนเชือมระหว่างอําเภอยโสธร ถึ งอําเภออํานาจเจริ ญ
และอํา เภอเขมราฐ ผ่า นหมู่บ า้ นป่ าติ( ว ชื อถนน "อรุณ
ประเสริฐ" พระอุปัชฌาย์บญ
ุ มา เจ้าอาวาสวัดบ้านป่ าติ(ว
เก่า ซึงตั(งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บา้ นใหม่ พิจารณาเห็ นว่า
หมูบ่ า้ นนี(เป็ นทีอับไม่มีทางทีจะเจริญได้ จึงชักชวนราษฎร
บ้านป่ าติ(วเก่าอพยพมาอยู่สมทบและได้สร้างวัดขึน( ใหม่ชือ
ว่า "วัดโพธาบัลลังก์" (วัดป่ าสุริยาลัย) ตัง( แต่นนั( มา

หมู่บา้ นนี( ก็ ขยายใหญ่ขึ(น มีคนจี นเข้ามาตั(งร้านค้าขาย
2ราย มีความรํารวย คนไทยเห็ นเป็ นตัวอย่างก็ตงั( ร้านค้า
ขายขึน( บ้าง ชัวระยะไม่นานก็มีถึง 20-30 คูหา เนืองจาก
หมูบ่ า้ นนีเ( ป็ นจุดศูนย์กลางหมูบ่ า้ นอืนๆ และทางคมนาคม
สะดวก จึงเกิดเป็ นศูนย์การค้าขายย่อยๆ จนเป็ นทีรูจ้ ัก
กันทัวไป และมีความเจริ ญขึ(นมาเรื อยๆ ทางราชการได้
ตัง( เป็ นหมูท่ ี 4 ตําบลโพธิGไทร อยู่ในความปกครองของ
อํา เภอคํา เขื อนแก้ว จั ง หวั ด อุบ ลราชธานี ห่ า งจากตั ว
อําเภอประมาณ 3 กิโลเมตร การไปติดต่อกับอําเภอต้อง
เดินเท้าหรือเกวียน หรือถ้าหากจะโดยสารรถยนต์ก็ตอ้ ง
เดินทางไปทีอําเภอยโสธรก่อน แล้วจึงต่อไปยังอําเภอคํา
เขือนแก้ว ราษฎรได้รบั ความลําบากเป็ นอย่างยิง
ต่อมาพุทธศักราช 2509 กระทรวงมหาดไทยจึงได้
ป ร ะ ก า ศ ตั( ง เ ป็ น กิ ง อํ า เ ภ อ ป่ า ติ( ว ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที 17 สิงหาคม 2509และ
ต่อมาเมือวันที 12 ธันวาคม 2510 กระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศจัดตัง( สุขาภิบาลป่ าติ(ว กิงอําเภอป่ าติ(ว อําเภอ
คําเขือนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี ตามความในมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติสขุ าภิบาล พ.ศ. 2495 หลังจากตัง(
เป็ นกิงอําเภอมาได้ 3 ปี ก็มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็ น
อําเภอป่ าติว( เมือวันที 1 มีนาคม พุทธศักราช 2512
เมือปี พุทธศักราช 2515 ทางราชการได้ประกาศจัดตัง(

จังหวัด ยโสธรขึ(นใหม่ โดยแยกอําเภอยโสธร อําเภอคํา
เขือนแก้ว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอกุดชุม อําเภอเลิงนก
ทา และอํา เภอป่ าติ( ว รวม 6
อํา เภอ จากจัง หวั ด
อุบ ลราชธานี มาตั( ง เป็ นจั ง หวั ด ยโสธร เมื อวั น ที 1
มีนาคม พุทธศักราช 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที 70 ลงวันที 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515
อําเภอป่ าติ(ว จึงอยู่ในความปกครองของจังหวัดยโสธร
จนถึงปั จจุบนั
เมือวันที 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตําบลป่ าติ(ว
ได้รั บ การยกฐานะจากสุข าภิ บ าลป่ าติ( ว ขึ(น เป็ นเทศบาล
ตํา บลป่ าติ( ว ตามผลของพระราชบัญ ญั ติ เ ปลี ยนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542

